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WSTĘP

Przekonaj klienta
nie tylko od święta
Zbliża się czas przedświątecznych przygotowań. Według
badań Deloitte, 83% Polaków wybiera placówki stacjonarne
jako miejsce zakupów produktów spożywczych,
w tym słodyczy i napojów [1], które w tym okresie
odnotowują szczyt sprzedażowy [2].

Źródła: [1] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11576/Ostrowska_Model%20ksztaltowania%20lojalnosci.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[2] https://grupaeurocash.pl/blog/ida-swieta-jak-przygotowac-sklep-na-boze-narodzenie

Planując przestrzeń sklepową warto wziąć pod uwagę przede
wszystkim wygodę zakupów. Klient musi czuć satysfakcję
i zadowolenie. Nie może szukać towarów, pytać o ceny czy
być niepewnym świeżości produktów. 66% wszystkich decyzji
zakupowych podejmowanych jest przy półce [2], dlatego
odpowiednim ułożeniem artykułów można zwiększyć wartość
transakcji.
Kupujący zwracają uwagę głównie na jakość oraz cenę,
co sprzyja zwiększonej sprzedaży Marki Własnej. W ofercie
Eurocash Cash&Carry znajduje się już ponad 400 takich
produktów. Wytwarzają je znane firmy, co daje gwarancję
wysokiej jakości, a atrakcyjne ceny pozwalają na stworzenie
przewagi konkurencyjnej.
W Poradniku Detalisty znajduje się wiele informacji i porad,
które przydadzą się podczas przygotowywania sklepu do tego
najbardziej intensywnego okresu w handlu.
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SŁODYCZE

Wykorzystaj
słodką energię
Naturalna potrzeba poprawy bilansu energetycznego organizmu oraz wiele
okazji w listopadzie i grudniu powoduje wzrost zainteresowania klientów
słodyczami. Zastosuj kilka prostych zabiegów, aby zwiększyć ich sprzedaż.

WAŻNE!

łki
Zadbaj o rozbudowę pó
owymi.
z produktami czekolad
ukty
Układaj najdroższe prod
czekolady
najwyżej, a popularne
na wysokości wzroku.
aturze
Artykuły o drobnej gram
umieść niżej.

ZADBAJ O NOWOŚCI
ZNANYCH PRODUCENTÓW
Rozważ czasową ekspozycję słodyczy przy kawach lub
alkoholach. Wyeksponuj na szczytach regałów produkty
w opakowaniach zaprojektowanych na święta.

PRZYKŁADOWY REGAŁ
kategoria słodycze (mały sklep)

Zadbaj o odpo
wiednią
ekspozycję sł
odyczy
impulsowych
przy kasach.
Pamiętaj o pro
mocjach
i umieszczaj sł
odycze na
dedykowanych
standach
producentów.

bombonierki

ptasie
mleczka

Źródło: materiały własne Eurocash Cash&Carry

czekolady
cukierki/
żelki
groszki/
draże

NA WYSOKOŚCI
WZROKU DZIECKA UMIEŚĆ
PRODUKTY PRZEZNACZONE
DLA TEJ GRUPY WIEKOWEJ
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Dessimo to jedna z najchętniej wybieranych marek w kategorii ciastka przez klientów
Eurocash Cash&Carry. W jej szerokim portfolio można znaleźć wiele rodzajów oraz
smaków między innymi pierników, wafli, biszkoptów z galaretką. Różnorodność
produktów oraz idealne połączenie składników sprawiają, że na pewno każdy
znajdzie coś dla siebie.

Pierniki
Pierniki Dessimo to wspaniały wybór nie tylko
podczas świąt! Są miękkie, a na zewnątrz
polane czekoladą. Z pewnością zasmakują
każdemu!

Biszkopty
Puszyste ciasto biszkoptowe z owocową
galaretką i czekoladą. Wyjątkowy smakołyk dla
dużych i małych łasuchów.

Amelia to marka reprezentująca różnorodne produkty czekoladowe. W jej ofercie
można znaleźć wiele smaków czekolad nadziewanych, pianek, kremów. Zastosowane
składniki powodują, że otrzymane wyroby rozpieszczają kubki smakowe.

Pianki i mleczka
Produkty Amelia doskonale sprawdzą
się jako poczęstunek dla całej
rodziny lub szybka przekąska, która
umili dzień. To idealny przysmak dla
łakomczuchów.
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DODATKI DO CIAST

Wyszukane
przyjemności
Łatwość i szybkość zrobienia zakupów to obecnie deklarowana główna potrzeba klientów sklepów.
Zdecydowana większość kupujących (93%) twierdzi, że chce zrobić zakupy jak najszybciej i wyjść
ze sklepu [1]. Bardzo duża liczba produktów powoduje nieczytelność ekspozycji i jest odbierana
jako element komplikujący czynność zakupu.

JAK ZATRZYMAĆ KLIENTA PRZY REGALE?
Zadbaj o widoczność i stałą dostępność topowych produktów na półce.
Pamiętaj, że 16 surowców bakalii odpowiada za 80% obrotu wartościowego kategorii [2].

USTAWIAJ PRODUKTY ZGODNIE Z PROCESEM DECYZYJNYM KUPUJĄCEGO

1

2

#

MARKA

#

SEGMENT / TYP

orzechy, suszone owoce,
ziarna, mieszan ki

3

#

WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA

WPROWADZAJĄC BLOKI MARKOWE I SEGMENTOWE UZYSKASZ POPRAWĘ WIDOCZNOŚCI KATEGORII
Ustawienie zgodnie z drzewem decyzyjnym kupującego i poprawa widoczności kategorii.
POPCORN

5%

ORZECHY

35%

SUSZONE
OWOCE

30%

KONKURENCJA

ZIARNA

KONKURENCJA

MIESZANKI

15%
15%

KONKURENCJA

Źródła: [1] Nielsen Shopper research:” Think small for big growth” TNS Shopping Research
[2] Pokrycie kategorii bakalii niedosmaczanych w oparciu o dane Nielsen MAT Marzec’22

KONKURENCJA
KONKURENCJA
KONKURENCJA
KONKURENCJA

% - udział segmentu na półce Bakalland
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Bakalland S.A. jest liderem krajowego rynku bakalii, suszonych owoców, orzechów
oraz ziaren i pestek. Znakomicie rozpoznawalna marka BAKALLAND od ponad 20 lat
kojarzy się konsumentom z najwyższą jakością produktów.

CZY WIESZ, ŻE
Migdały – botanicznie są
owocami. To niedalecy
kuzyni moreli. Zwyczajowo
są klasyfikowane jako
orzech.

!

Orzechy
Orzechy stanowią istotny składnik
pokarmowy dla osób dbających o prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Zawierają
mikroelementy ważne w codziennej diecie.

PÓŁKA PRZYJAZNA POWODUJE
O 40% SKRÓCENIE CZASU
NA ZNALEZIENIE PRODUKTU
I MINIMUM 10% WZROSTU
SPRZEDAŻY CAŁEJ KATEGORII.

1'18"

0'03"
3 SEKUNDY – TO ŚREDNI CZAS,
JAKI KUPUJĄCY POŚWIĘCA
W SKLEPIE PRODUKTOWI,
KTÓRYM SIĘ ZAINTERESUJE.

Owoce suszone
Smaki i rodzaje owoców wychodzą naprzeciw
potrzebom konsumentów doceniających
zdrowotne walory bakalii i owoców
w zbilansowanej diecie.

Źródło: https://bakalland.pl/produkt/bakalland/bakalie/dodatki-do-wypiekow/mak-niebieski/

1 MINUTA I 18 SEKUND – TYLE
WYNOSI ŚREDNI CZAS, JAKI
KUPUJĄCY SPĘDZA W PRZECIĘTNEJ
ALEJCE FMCG W SUPERMARKECIE.
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DODATKI DO CIAST

Delektuj się
aromatem
Aromaty do ciast i deserów Delecta dodają smaku i aromatu wypiekom już prawie od 40 lat!
Ich produkcja na bazie oleju gwarantuje minimalną podatność na ulatnianie się podczas pieczenia.
Poręczne, szczelne opakowanie ułatwia dozowanie i gwarantuje trwałość produktu. Delecta jest
niekwestionowanym liderem sprzedaży tej kategorii.

AROMATY – EKSPOZYCJA W SKLEPIE
CZY WIESZ, ŻE

SEKTOR PRODUKTÓW DO PIECZENIA
W SĄSIEDZTWIE CUKRÓW SMAKOWYCH I PROSZKU DO PIECZENIA

Aromaty to trzecia kategoria
o bardzo wysokiej ocenie
wśród polskich gospodarstw
domowych i jej poziom
szacowany jest na
ok. 70% [1].

W POBLIŻU MĄK LUB TŁUSZCZY
W SZCZYTACH SEZONU PRZEDŚWIĄTECZNEGO
POZA EKSPOZYCJĄ NA PÓŁCE, DODATKOWE STANDY
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW POS

WPROWADZAJĄC BLOKI MARKOWE I SEGMENTOWE UZYSKASZ POPRAWĘ WIDOCZNOŚCI KATEGORII
Ustawienie zgodnie z drzewem decyzyjnym kupującego i poprawa widoczności kategorii.
KONKURENCJA

CIASTA
W PROSZKU

20%

Źródła: [1] Pokrycie kategorii dodatków do pieczenia w oparciu o dane Nielsen MAT Marzec’22
[2] materiały Bakalland

KONKURENCJA

KONKURENCJA
KONKURENCJA

DODATKI
DO PIECZENIA

35%

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

DESERY
W PROSZKU

45%

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

KONKURENCJA

% - udział segmentu na półce pieczeniowo-deserowej
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Delecta jest niekwestionowanym liderem w sprzedaży kategorii aromatów
do pieczenia. W polskich domach rocznie zużywa się ponad 8 mln buteleczek
aromatów w miksie 7 dostępnych smaków.

PAMIĘTAJ!

idoczność
Zapewnij stałą w powych
to
oraz dostępność Pamiętaj,
e.
łc
produktów na pó dodatków
ów
nt
ia
że 10 war
powiada za
do pieczenia od
tościowego
70% obrotu war
kategorii [2].

9

cm

MAŁE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE SĄ BARDZO TRUDNE
DO ZLOKALIZOWANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO, DLATEGO NIE
USTAWIAJ ICH NA NAJNIŻSZYCH PÓŁKACH.

Wonne aromaty
Wykwintny smak i zapach. Idealnie rozprowadzają
się we wszystkich daniach słodkich i słonych.
Doskonale nadają się do aromatyzowania
czekolady, mas cukrowych oraz wszelkiego
rodzaju wypieków, lodów i mrożonych deserów.

Marka Fresco oferuje bogaty wybór najpopularniejszych bakalii w korzystnych cenach.
Co ważne przed świętami, są dostępne w dużych familijnych i małych opakowaniach.
Dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu wyróżniają się dobrą jakością.

Słoneczne
rarytasy
Bakalie są zdrowszą
alternatywą dla słodyczy,
zawierają naturalną ilość cukru
oraz witamin i minerałów.
Walory smakowe decydują
o ich szerokim zastosowaniu
kulinarnym.
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DODATKI DO CIAST

Niepowtarzalne ciasto
na każdą okazję
Okres zimowy obfituje w okazje do przygotowania atrakcyjnych wypieków.
Zadbaj w swoim sklepie o szeroki wachlarz oferty dekoracji do ciast. Urodziny, imieniny,
spotkania andrzejkowe czy święta to okazje do przygotowania fantazyjnych ciast i ciasteczek.
Babeczki z lukrem, torty w pysznej polewie czy pierniczki z kolorową posypką – produkty
Dr. Oetkera zapewniają niepowtarzalne style, kolory, formy i kształty słodkich dekoracji.

Posypki
Pełne kształtów i kolorów. Każdy
konsument znajdzie coś dla siebie –
ekonomiczne posypki w kartoniku,
posypki w wygodnym słoiczku czy
posypki Premium 4w1.

WARTO WIEDZIEĆ!
Ilość pierniczków zależy od
grubości rozwałkowanego ciasta
oraz kształtu i wielkości foremki.
W każdym kartoniku znajduje
się foremka z zimowej kolekcji
Dr. Oetkera!

Pierniczki
Dzięki Pierniczkom
z kartonika pyszne ciasto
będzie gotowe w kilka minut.
W opakowaniu znajduje się
foremka oraz mix do ciasta,
za pomocą którego można
przygotować
do 70 szt. pierniczków.
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Dr. Oetker to od ponad 120 lat synonim pieczenia i gotowania w oparciu o produkty
najwyższej jakości. Szeroka paleta innowacyjnych dodatków do pieczenia i dekoracji
sprawia, że przygotowywane ciasta i desery dają ogromną radość. A jak smakują!

Pisaki
Łatwe w użyciu i dostępne w wielu kolorach.
Wybierz ulubione spośród pisaków – cukrowych,
pastelowych czy o smaku czekolady z karmelem.

CZY WIESZ, ŻE
Pisaki są wyjątkowo proste
w użyciu – nie potrzeba do
tego gorącej wody. Wystarczy
ugniataj w dłoni przez
ok. 1 minutę i już można
dekorować!

Dekoracje cukrowe
Posypki Magia Barw to nowość roku 2022!
Mieszanka kształtów i kolorów zamknięta w wygodnym
kartoniku. Te dekoracje to absolutny hit zdobienia ciast
i deserów. Kolorowe literki i cyferki uczynią każdą
rodzinną uroczystość jeszcze bardziej słodką.

Lukry i polewy
Łatwe w użyciu – wystarczy chwilę
zamoczyć w gorącej wodzie i już
można dekorować. Pyszny i piękny
efekt dekoracyjny gwarantowany.
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DODATKI DO CIAST

Produkty sezonowe
Masa makowa jest nieodzownym składnikiem do świątecznych potraw i wypieków. W natłoku
przedświątecznych przygotowań, nieodzownym elementem jest gotowa do spożycia masa, która oszczędza
czas na ich przygotowanie. Dlatego, podobnie jak kutia, jest poszukiwanym produktem w sklepach.

WAŻNE!
Duża ilość asortymentu
z danej kategorii jest lepiej
zauważalna i skupia uwagę
kupujących. Daje klientom
mocny impuls do zakupów.

!
UTRZYMUJ ODPOWIEDNIĄ EKSPOZYCJĘ NA PÓŁCE:
DBAJ O EFEKT OBFITOŚCI
REGULARNIE UZUPEŁNIAJ TOWAR
UNIKAJ CHAOSU I POWTÓRZEŃ ASORTYMENTU
W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH EKSPOZYCJI
ANALIZUJ ROTACJĘ, PLANUJ ZAPAS
I REGULARNIE ZAMAWIAJ TOWAR

Jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek bakalii na polskim rynku. Ich jakość
powoduje, że są jednymi z najchętniej wybieranych produktów w swojej kategorii.
Bakalie HELIO to istotny element wielu kuchni: polskiej, śródziemnomorskiej,
azjatyckiej czy wegańskiej.

Masy
i polewy
Bakalie
HELIO to rekomendowana od wielu
lat marka bakalii. Ich wyjątkowy smak,
jakość oraz walory odżywcze sprawiają,
że są jednymi z najchętniej wybieranych
produktów w swojej kategorii.

Masy wytwarzane według tradycyjnej receptury,
bez konserwantów. Naturalnie smaczne i gotowe
do bezpośredniego spożycia. Z wyjątkiem kutii,
produkowanej na bazie pszenicy, wszystkie masy
do ciast HELIO są bezglutenowe.
Polewy są w oryginalnej formie okrągłych pastylek,
które dają więcej możliwości niż produkty płynne.
Polewa w takiej postaci jest łatwa i szybka w użyciu
oraz umożliwia dodatkowe formy dekoracji.
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Marka Baśniowa Pasieka posiada w swojej ofercie różne warianty miodów.
Wśród oferowanych produktów można znaleźć między innymi miody
nektarowe: wielokwiatowy, lipowy, gryczany oraz nektarowo-spadziowy.
Miody Baśniowa Pasieka to produkty dostarczane przez dwóch polskich dostawców.

ienci
W sezonie zimowym kl
sy jako
częściej wybierają cytru
iny C.
naturalne źródło witam
em
Herbata z cytryną i miod
na
to klasyczne panaceum
drugą
przeziębienie. Zaplanuj
ocach.
półkę z miodem przy ow

Dobry miód na zimę
Sprawdzi się doskonale jako dodatek do herbaty, jeden ze składników
różnych sosów, dipów czy deserów. Należy jednak pamiętać, że miodu nie
powinno dodawać się do gorących dań. Najmniejsza utrata jego cenych
właściwości następuje poniżej temperatury 45ºC.

Źródło: https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/427/sprzedaz_a_konsumpcja_miodu_pszczelego.html

PAMIĘTAJ!

Bakadelio to marka dostępna tylko dla klientów Eurocash Cash&Carry, przygotowana
we współpracy ze znanymi polskimi producentami, których propozycje produktowe
zostały wyselekcjonowane podczas szczegółowych badań sensorycznych.

CZY WIESZ, ŻE

Zgrana paczka marki Bakadelio to
konkurencyjne cenowo i jakościowo,
pyszne owoce suszone i orzechy - do
schrupania solo lub uzupełnienia smakowej
kompozycji dań słodkich lub wytrawnych.

Źródło: [1] Nielsen MAT 06.2022

Ponad 90% [1] wartości sprzedaży
owoców suszonych w dyskontach
stanowią marki własne. Konsumenc
i
chętnie sięgają po asortyment
marek własnych w tej kategorii,
gdyż przekonali się o ich jakości
i atrakcyjności cenowej.
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Zima pod
znakiem bakalii
Źródła: [1] https://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/sprzedaz-bakalii-w-sklepach-maloformatowych/
[2] https://www.vog.pl/perly-rynku-fmcg-2021-trzy-nagrody-dla-bakalii-kresto-firmy-vog-polska/

Wpływ sezonowości na sprzedaż bakalii widoczna jest najlepiej w okresie przedświątecznym.
W grudniu zwiększa się nie tylko ilość kupowanych rodzynek i innych dodatków do wypieków, ale też
wielkość opakowań [1]. Zadbaj o ich stałą i zróżnicowaną wagowo ofertę.
VOG jest austriackim właścicielem uznanych na polskim rynku marek, w tym: Kresto
i BackMit. Produkty Kresto są od lat stale obecne w polskiej kuchni. Są zawsze najwyższej
jakości. Klienci świadomi zdrowego odżywiania wybierają na przekąski bakalie, pestki
i ziarna, m.in. słonecznika, dyni, migdałów, rodzynki i różne gatunki orzechów.

Bakalie i orzechy
Są idealną przekąską pomiędzy posiłkami. Sprawdzą się
zarówno w deserach, jak i potrawach podawanych na słono,
takich jak np. sałatki, mięsa bądź ryby.

CZY WIESZ, ŻE
Perły Rynku FMCG 2021
to prestiżowe, ogólnopolskie
badanie, w którym reprezentanci
znanych podmiotów detalicznych
testują produkty. Trzy nagrody
otrzymały bakalie KRESTO firmy
VOG Polska [2].
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Aga-Holtex działa na rynku od 1993 roku. Od prawie 30 lat zajmuje się handlem
bakaliami, przyprawami i przekąskami z całego świata, zaopatrując polskie sklepy
w najsmaczniejsze bakalie od sprawdzonych dostawców.

Mak
Strucle, kluski, makiełki, kutia – to
tylko niektóre z potraw, którym
mak nadaje wyjątkowy charakter.
Bez jego smaku trudno
wyobrazić sobie święta.

Rynek bakalii paczkowanych obecnie
wart jest ponad 1,6 mld zł i wciąż szybko
się rozwija - w tempie dwucyfrowym
w skali roku. Największą stałą dynamiką
wzrostu wśród wszystkich kategorii
bakalii charakteryzuje się segment
przekąskowy [1].

Orzechy i migdały
Sprawdzają się podczas przerwy
w pracy, nauce czy podróży.
Zmielone są też doskonałą panierką,
a pokruszone — posypką. Dodane do potraw,
ciast i deserów robią różnicę w smaku.

Doskonałe przysmaki
Rodzynki importowane są między innymi z USA oraz Iranu,
gdzie owoce dojrzewają w pełnym słońcu.
Śliwki suszone stanowią źródło żelaza, fosforu, potasu
i wapnia oraz witamin A, C i E. Ze względu na dużą ilość
błonnika są nieocenionym sprzymierzeńcem osób
walczących z nadwagą. Suszone śliwki to świetna przekąska,
wspaniale nadają się również na dżemy, konfitury i kompoty.
Żurawina suszona doskonale podkreśli charakter farszów
i sałatek. Dodana do mięs lub sosów czyni potrawę wykwintną.

Źródło: [1]https://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/rynek-bakalii-paczkowanych-wart-jest-ponad-1-6-mld-zl-i-wciazsierozwija,166593.html#:~:text=Rynek%20bakalii%20paczkowanych%20obecnie%20wart,bakalii%20charakteryzuje%20si%C4%99%20segment%20przek%C4%85skowy.

WARTO WIEDZIEĆ!
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Źródło: [1] https://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/merchandising-produktow-nabialowych-2/

NABIAŁ

Świeża zachęta
dla klientów
Klient kupujący codziennie nabiał będzie zwiększał obrót także w innych kategoriach. Poznaj preferencje
lokalnych kupujących. Obserwuj rotację towarów, sprawdzaj jakie artykuły są poszukiwane i zaopatrz
w nie sklep. Pilnuj świeżości i dostępności asortymentu. Nie zawsze marża jest wyznacznikiem zysku [1].
Kanka jest Marką Własną grupy Eurocash Cash&Carry, stworzoną w kooperacji
z właścicielami sklepów, konsumentami i mleczarniami. Dzięki temu klienci
otrzymują dobre jakościowo produkty. Kanka może pochwalić się tytułem laureata
ogólnopolskiego Programu Dobra Marka 2022 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Program
ten promuje najbardziej innowacyjne, rozwojowe i rozpoznawalne marki dostępne
na polskim rynku.

Śmietana Kanka
Śmietana Kanka 12% i 18%
– pyszna, gęsta, o kremowej
konsystencji. Dodaje smaku
każdej potrawie.

Zupa grzybowa
SKŁADNIKI:

200 ml śmietany KANKA
300 g grzybów suszonych
1 l bulionu warzywnego
1 cebula
15 ml oleju rzepakowego NIEZBĘDNY
pieprz, sól do smaku

PRZYGOTOWANIE:

Suszone grzyby namocz w gorącej wodzie kilka
godzin przed gotowaniem. Do garnka włóż
pokrojoną cebulę i podsmaż na oleju. Gdy się
zrumieni, dodaj wcześniej przygotowany bulion
i grzyby. Gotuj na wolnym ogniu ok. 20 minut.
Dopraw solą i pieprzem do smaku. Na koniec dodaj
śmietanę i wymieszaj (bez zagotowania).
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MÜLLER DAIRY to firma sprzedająca z sukcesem produkty w Europie już od ponad
100 lat. Od 10 lat marka jest obecna także w Polsce. Jest to najlepszy dowód na to,
że wierność tradycji i wysoka jakość produktów zawsze są w cenie.

CZY WIESZ, ŻE
Latte Macchiato to połączenie
mleka i kawy arabica. Zawiera
26 mg kofeiny na 100 ml,
co odpowiada jednej
filiżance espresso.

Napoje
i desery mleczne
Produkty Müller dodadzą energii
w ciągu dnia, a przekąski
znakomicie zaspokoją głód.

PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA PRODUKTÓW NABIAŁOWYCH
Regały chłodnicze
SERKI KOZIE / PLEŚNIOWE

Regał zwykły

JOGURTY / NAPOJE / DESERY

MLEKO UHT 3,2%

SERY BIAŁE / FETA

SERY TWAROGOWE

ŚMIETANY / ŚMIETANKI

SERY TOPIONE

SERY MOZZARELLA

KEFIR / MAŚLANKA

SERY ŻÓŁTE

MASŁO / MARGARYNA / MIXY

MLEKO W BUTELKACH
ORAZ MLEKA ROŚLINNE

MLEKO UHT 2%

MLEKO UHT 0,5%
ORAZ BEZ LAKTOZY

TABELKA – Źródło: materiały własnE Eurocash Cash&Carry

SERY DO SMAŻENIA
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NABIAŁ

Najcenniejsza
polska marka mleczarska
Zachowania konsumentów związane z okresem świąteczno-noworocznym wynikają z polskich
obyczajów. Można zatem oczekiwać w nadchodzącym czasie, niezależnie od nastrojów
konsumenckich, wzrostu wartości sprzedaży [1]. Według raportów Nielsena, roczny udział
nabiału w minionych latach wynosił 12% wartości koszyka spożywczego [2].

W OSTATNIE DNI PRZED ŚWIĘTAMI
WZRASTA SPRZEDAŻ ŚWIEŻEGO NABIAŁU.
W tym czasie przygotowuje się większość potraw z jego użyciem.
Drugim powodem jest jego stosunkowo krótki termin przydatności do spożycia,
stąd potrzeba stałego monitoringu rotacji produktów i bieżących zamówień.
Przygotowując listy zakupowe należy pamiętać o coraz częściej
poszukiwanych produktach bez laktozy.
Jogurt naturalny typ grecki to gęsty
i kremowy produkt skierowany do
szerokiego grona konsumentów.
Doskonały do bezpośredniego spożycia
oraz jako dodatek do owoców, musli
oraz jako składnik deserów na zimno.

Źródła: [[1] https://hurtidetal.pl/article/art_id,31369-61/boze-narodzenie-w-handlu/place,1/
[2] https://handelextra.pl/artykuly/232940,nabial-dzis-zdrowy-wzrost

Mleko
i przetwory mleczne
Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii
produkcji, konsument otrzymuje
produkty najwyższej jakości.
Maślanka Polska dostępna jest
w wygodnej butelce z zakrętką.
Mleko Polskie zawiera wartości
odżywcze i biologiczne naturalnego
mleka – witaminy (A, B2, D, E, K),
minerały i pełnowartościowe białko.
Wypasione to mleko o najwyższej
wartości odżywczej i biologicznej.
Wydojone bez laktozy to oferta dla
osób stosujących dietę bezlaktozową.
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Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek, już od ponad 90 lat cieszy
się zaufaniem klientów i wyznacza standardy na rynku, proponując najwyższej
jakości produkty mleczarskie – największy wybór nabiału w Polsce i w Europie.
Jej najwyższą lokatę na krajowym rynku potwierdzają wyniki kolejnych konkursów
i rankingów. W drugiej edycji zestawienia TOP 200 najlepszych polskich marek,
przygotowanym przez magazyn „Forbes”, marka Mlekovita ponownie
okazała się najcenniejsza w branży.

Sery Mlekovita

Twaróg półtłusty i Sery Favita
to znakomite sery
sałatkowo-kanapkowe.

La Polle Polish Bleu to wykwintny ser
dojrzewający z porostem białej i przerostem
niebieskiej, szlachetnej pleśni.
La Polle Camembert jest serem pleśniowym
o wyrazistym i delikatnym smaku.

ry
Według raportu Nielsena, se aż
bo
zą,
pleśniowe wykazują najwyżs łego
ca
ponadtrzykrotnie większą od kę
mi
na
dy
o
eg
łow
koszyka nabia
trafionej
sprzedaży [2]. Wynika to z
olucji
ew
z
oferty producentów ora
–
h coraz
zwyczajów konsumpcyjnyc łach
częściej pojawiają się na sto
w formie zakąsek.

Mascarpone Kuchmistrza
to podstawowy składnik tiramisu,
śmietankowo-kremowy ser typu
włoskiego.

Ser dojrzewający
Cheddar w wiórkach jest
produkowany według tradycyjnej
receptury mistrzów serowarstwa.

Źródła: [2] https://handelextra.pl/artykuly/232940,nabial-dzis-zdrowy-wzrost
[3] dr M.Wilgatek, analityk danych sprzedażowych w CMR w: https://handelextra.pl/artykuly/232940,nabial-dzis-zdrowy-wzrost

WARTO WIEDZIEĆ!
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NABIAŁ

Klient kupuje
oczami

Źródło: materiały własne GRUPY EC

Kupujący są wyczuleni na ekspozycję towarów
świeżych i wymagających rygoru chłodniczego,
dlatego zwracaj wyjątkową uwagę
na ekspozycję w lodówkach.

PAMIĘTAJ!
Towar należy układać zgod
nie
z zasadą „pierwsze weszło,
pierwsze wyszło”. Produkt,
który znajdzie się w lodów
ce
najwcześniej, wychodzi jak
o
pierwszy. Dokonuj regularne
go
przeglądu zawartości półek
.

ZAPEWNIJ KUPUJĄCYM ŁATWY DOSTĘP DO CAŁEGO ASORTYMENTU
NIE STAWIAJ PRZED LODÓWKAMI WYSP UTRUDNIAJĄCYCH PODJAZD WÓZKIEM
DOPILNUJ, BY NA REGAŁACH CHŁODNICZYCH ZNAJDOWAŁY SIĘ WSZYSTKIE KATEGORIE
PRODUKTÓW KOJARZĄCYCH SIĘ Z CHŁODZENIEM
NIE DOPUSZCZAJ DO DZIUR W EKSPOZYCJI
NIE WYŁĄCZAJ SPRZĘTU CHŁODNICZEGO CAŁĄ DOBĘ
PILNUJ WŁAŚCIWEGO UMIEJSCOWIENIA CENÓWEK – NABYWCA NIE MOŻE SZUKAĆ CENY NA LISTWACH
PAMIĘTAJ O EKSPOZYCJI MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH
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PRZETWORY

Marki nowoczesnego
przedsiębiorcy
Olej rzepakowy i ocet to niezbędne produkty w każdej kuchni przez cały rok.
Są podstawowym składnikiem tradycyjnych potraw – mięsnych i rybnych marynat.
Marki własne Eurocash Cash&Carry pozwalają stworzyć dużą konkurencyjność cenową [1],
która w tym segmencie rynku ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowej.

WARTO WIEDZIEĆ!

Źródła: [1] https://hurtownie.eurocash.pl/pub/pl/uploaddocs/gazetka/marka-wlasna-katalog-ecc-wrzesien-2022-skompresowany.1663655129.pdf
[2] https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/badanie-olej-rzepakowy-niezmiennie-hitem-sprzedazy,64695.html

Przystępna cena oleju
rzepakowego przyczynia się
do decyzji zakupowych u 93%
konsumentek. Jego wartości
zdrowotne przekładają się na
wybór tego produktu przez
69% kupujących [2].

Olej rzepakowy
Niezbędny
Olej rzepakowy to najlepszy olej do smażenia. Oprócz
walorów smakowych, posiada też pozytywny wpływ
na organizm człowieka. Zawiera cenne składniki
– nienasycone kwasy omega-3 oraz omega-6.

CZY WIESZ, ŻE
Ekologiczne czyszczenie
ajduje coraz
powierzchni w domu zn
et, który
więcej zwolenników. Oc
środek
od wieków znamy jako
ęściej
konserwujący, coraz cz
o środek
wykorzystywany jest jak
czyszczący.

Ocet Kulinarny
spirytusowy 10%
Ocet spirytusowy to uniwersalny składnik
w kuchni i gospodarstwie domowym.
Wykorzystywany jest w czasie zimy i świąt jako
składnik czerwonego barszczu.
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Orka oferuje szeroką gamę konserw rybnych: od makreli, szprotów, śledzi, sardynek,
tuńczyków, po paprykarz szczeciński i sałatkę pikantną z makrelą. Produkty te są
ważnym źródłem kwasów omega-3 i rybiego białka.

PROMUJEMY POLSKICH DOSTAWCÓW

CZY WIESZ, ŻE
posiada
Orka w swojej ofercie
zez
produkty wytwarzane pr
polskich producentów
ych przez
z surowców dostarczan
polskich dostawców.

Wśród kupujących wzrasta trend świadomego wyboru produktów
polskich, a szczególnie lokalnych producentów. Jest to związane
m.in. z przekonaniem o ich lepszej jakości związanej z krótszą
ścieżką jaką przebyły, zanim trafiły na półkę [1].

Konserwy
rybne
Konserwy rybne są nie
tylko pysznym dodatkiem
do kanapek i sałatek, ale też
źródłem kwasów omega-3.

KONSERWY RYBNE
SZYNKI KONSERWOWE

KONSERWY MIĘSNE

PAMIĘTAJ O WŁAŚCIWYM OŚWIETLENIU
REGAŁÓW ORAZ SALI SPRZEDAŻY
PASZTETY

Niedoświetlone alejki są omijane,
a źle oświetlone półki stają się nieczytelne
dla kupujących. Pilnuj, by na regałach
z konserwami towar był czytelnie
wyeksponowany i nie zalegał w głębi półki.

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-czasie-covid-19-polacy-gotowi-zaplacic-wiecej-za-lokalne-produkty.html

PRZYKŁADOWY REGAŁ
KATEGORIA KONSERWY
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PRZETWORY

Słoneczne warzywa
na zimę
Warzywa konserwowe SŁONECZNY OGRÓD są smacznym i wartościowym dodatkiem
do wielu potraw. Zawierają wiele składników świeżych warzyw i smakują wyśmienicie.

Marka SŁONECZNY OGRÓD posiada bogaty wybór warzyw konserwowych w puszkach
i słoikach, koncentrat pomidorowy 30% oraz przecier pomidorowy.

Czerwona papryka i zielone ogórki wyostrzają
smak i podnoszą walor kolorystyczny każdej
potrawy. Są trwałe i ekonomiczne.

Warzywa konserwowe zwłaszcza w zimie
smakują znakomicie. Są niezbędne
w świątecznych sałatkach.

Sałatka zimowa
SKŁADNIKI:

150 g papryki konserwowej SŁONECZNY OGRÓD
150 g kukurydzy konserwowej SŁONECZNY OGRÓD
150 g groszku konserwowego SŁONECZNY OGRÓD
200 g ryżu białego SARITA
50 ml oleju rzepakowego NIEZBĘDNY
15 ml octu KULINARNEGO SPIRYTUSOWEGO
400 g wywaru warzywnego lub bulionu
1 cebula
sól do smaku

PRZYGOTOWANIE:

Ryż zamocz na 15 min w wodzie z octem. Odlej. Pokrój
cebulę w kostkę. Rozgrzej w głębokiej patelni olej
i zrumień cebulę. Dodaj ryż, mieszaj ok. 3 minuty. Dolej
bulion i na małym ogniu gotuj 15 min pod przykryciem.
Do ugotowanego ryżu dodaj konserwowe warzywa
SŁONECZNEGO OGRODU.
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Marka Kuchnia Kachny w swoim asortymencie posiada produkty wytwarzane przez
polskich producentów z surowców dostarczanych przez polskich dostawców.

SZYBKI POSIŁEK

wygodna
Dania gotowe to
ób zabieganych,
propozycja dla os
u na żmudne
niemających czas
posiłków
przygotowywanie
ą wartością są
w domu. Dodatkow
h bogata wartość
pyszne smaki i ic
odżywcza.

Dania gotowe
Dania gotowe Kuchnia Kachny
produkowane bez substancji konserwujących i glutaminianu
monosodowego, są źródłem białka – 12% wartości energetycznej
dań pochodzi z białka.

Magnackie Specjały to konserwy gotowe do spożycia – podawaj na zimno lub ciepło
z ulubionym pieczywem lub warzywami.

OBIAD W 5 MINUT
Konserwy mięsne są
znakomitą propozycją
dań obiadowych. Trwałe,
smaczne, wystarczy podgrzać
i posiłek gotowy. Są pożywne
i ekonomiczne.

Magnackie Specjały
Szklane, transparentne opakowanie pozwala konsumentowi
zapoznać się z produktem na etapie decyzji zakupowej.
Jest ekologiczne i poddające się recyklingowi.
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INSPIRACJE

Na świątecznym stole
Czym byłyby święta bez tradycyjnych potraw, których smak i zapach zapamiętany w dzieciństwie,
towarzyszy nam przez całe życie? Przepisy na gwiazdkowe przysmaki przekazywane z pokolenia
na pokolenie wymagają specjalnej listy zakupowej. Jakich składników klienci szukają na święta?
Można to wywnioskować między innymi z nazw serwowanych potraw.

Zaczynamy od ryb
Śledzie w oleju, occie lub śmietanie
podaje się w całej Polsce.
Ryby na ciepło – pieczone, saute lub smażone
w panierce z tartej bułki lub mąki należą
do ulubionych świątecznych dań.

Ile grzybów w barszczu?
Czerwony barszcz z kiszonych buraków to chyba
najpopularniejsza zupa kolacji wigilijnej. W zależności od
regionów Polski, serwuje się też zupę rybną i grzybową,
przygotowywaną na bazie suszonych grzybów.

Co nadaje smak?
Prym wiedzie kapusta kiszona, przygotowywana według
upodobań i najbardziej tradycji. Farsz w pierogach
czy przysłowiowy groch z kapustą także mają swoich
zwolenników. Polski bigos to gość zarówno świątecznego,
jak i noworocznego stołu.
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Mięso i pasztety
Po zimowym spacerze z radością powitamy mięsa i pasztety. Schab
z morelą lub śliwką to atrakcyjny gość w czasie świątecznych spotkań,
a pasztety podawane z żurawiną lub borówkami umilą każdą biesiadę.

WARTO WIEDZIEĆ!

Według raportu Deloitte,
w ubiegłym roku Polacy
planowali wydać z okazji świąt
na żywność i napoje 944 zł
i był to wydatek średnio o 10%
wyższy niż w 2020 r. [1].

Makowe desery

Wypieki
Myśląc o świątecznych ciastach widzimy
wspaniałe makowce, serniki, keksy i pierniczki.
To one, podane z kawą, kojarzą się z ciepłą
atmosferą w gronie najbliższych.
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Źródło: [1]https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Mikolaj-siega-glebiej-do-kieszeni-w-tym-roku-na-Boze-Narodzenie-wydamy-srednio-2129-zl.html

Dania z dodatkiem niebieskiego maku, bakalii
i miodu przygotowywane są na tę najbardziej
wyjątkową kolację w roku. Mak dopełnia smak
łazanek, klusek, makiełek i kutii.
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Marka SARITA specjalizuje się w produktach podstawowych – od mąki przez
ryże, kasze i rośliny strączkowe, po makarony z mąki z pszenicy durum oraz
pełnoziarniste. Marka Sarita oferuje produkty pochodzące od polskich dostawców.

Strucla makowa
SKŁADNIKI:

500 g mąki pszennej tortowej SARITA
200 ml mleka KANKA
50 g masła KANKA
2 żółtka jaj KURZA KLATKA
50 g świeżych drożdży
50 g cukru
1 łyżka spirytusu rektyfikowanego
1 łyżeczka aromatu waniliowego do ciast DELECTA
szczypta soli
450 g gotowej masy makowej AGA-HOLTEX lub HELIO

PRZYGOTOWANIE:

Wlej do miski letnie mleko, dodaj drożdże oraz szczyptę mąki i cukru.
Po kwadransie dosyp mąkę, dodaj masło i żółtka. Mieszaj do uzyskania
jednolitej i elastycznej masy. Odstaw na ok. 1 godzinę.
Ciasto podziel na 2 części i rozwałkuj je na kształt prostokąta.
Powinno mieć ok. 3 mm grubości. Nałóż na ciasto gotową masę
makową, zostawiając przy jego brzegu wolny fragment (ok. 1 cm). Zwiń
jak roladę. Końce ciasta podłóż pod jego spód. Kolejną część ciasta
przygotuj w ten sam sposób. Strucle umieść na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia. Piecz około 20 minut w temperaturze 180°C.
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NAPOJE

Gorące strefy
zimnych napojów
Planując rozmieszczenie towarów w alejkach pamiętaj, że kupujący odruchowo zatrzymuje
się w strefie gorącej – pośrodku ekspozycji, zapewniając sobie tym samym optymalne
warunki dokonania wyboru. Ta zasada dotyczy ekspozycji asortymentowej, a nie ciągu
regałów. W jednej alejce może znajdować się wiele stref środkowych.

STREFY ZIMNE
W SKLEPIE

STREFY GORĄCE
W SKLEPIE

To miejsca najmniej zwracające uwagę.
Końce linii regałów/półek i ekspozycji danej grupy
asortymentowej. Narożniki sali sprzedażowej oraz wejście
do sklepu (tzw. strefa dekompresji).

To miejsca, w których klienci najdłużej przebywają
lub na które najczęściej i najdłużej spoglądają:
centralne miejsca regałów/półek/ekspozycji
danej grupy asortymentowej,
w miejscach gromadzenia się ludzi
(zakończenia/czoła regałów/wyspy paletowe),
na skrzyżowaniach przejść,
przy kasie.

W STREFIE ZIMNEJ NALEŻY EKSPONOWAĆ PRODUKTY:
pierwszej potrzeby,
dobrze rotujące,
o dużych gabarytach i ciężkie,
przyciągające wzrok (np. w kolorowych
i atrakcyjnych opakowaniach).

PRODUKTY NAJLEPSZE UKŁADAJ
W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI EKSPOZYCJI.

WAŻNE!

strefa gorąca
strefa zimna

ZGODNIE Z ZASADĄ ŚRODKA, MIEJSCA EKSPOZYCYJNE
ULEGAJĄ PODZIAŁOWI NA STREFĘ ZIMNĄ I GORĄCĄ
NAPOJE

SOKI

WODA

Źródło: materiały własne Eurocash Cash&Carry

Aby zwrócić uwagę klientów
wchodzących do sklepu
i zwiększyć widoczność
w strefie dekompresji,
eksponuj w niej produkty
najlepiej rotujące, promocyjne
lub sezonowe.
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WINO

Zysk z procentami
Zbliża się okres wysokiej sprzedaży alkoholu. Pomóż swoim klientom
dokonać satysfakcjonujących zakupów i zwiększ obroty swojego sklepu,
zwłaszcza że sprzedaż win w Polsce ma stały trend wzrostowy.
Wielu kupujących dopiero poznaje marki i smaki poszczególnych winnych szczepów, oraz
uczy się właściwego doboru wina do potraw i okazji. Nie wszyscy potrafią też właściwie
odczytać etykiety. Dlatego tak ważne jest przejrzyste zaplanowanie winnego regału.

WIEDZ, CO
SPRZEDAJESZ
Zadbaj o odpowiednią wiedzę sprzedawców
stoisk alkoholowych, zwłaszcza jeżeli
kupujący nie ma bezpośredniego dostępu
do regału. Nie ma nic bardziej
zniechęcającego niż ekspedientka
szukająca opisu, czy wino jest wytrawne
czy półwytrawne – przy kolejce
czekających klientów.

USZCZEGÓŁAWIAJ
ETYKIETY KOLORAMI
– innym kolorem wytrawne, innym
półwytrawne, półsłodkie, słodkie.
Dotyczy to całej oferty, także win
musujących i napojów winnych.
Konsument łatwo odnajdzie rodzaj
alkoholu, którego poszukuje. Pytanie
o cenę produktu wielu klientów
onieśmiela i powoduje
rezygnację z zakupu.

PAMIĘTAJ!
ane na
Wina są często wybier
umieść
prezenty. Obok regału
towe.
papierowe torby prezen
ostateczne
Pamiętaj, że wiele osób
jmuje
decyzje zakupowe pode
wpływem
w sklepie, często pod
akcji
impulsu cenowego lub
promocyjnej.

OZNACZ
CZYTELNIE CENY.
Na półkach z butelkami
często panuje tłok i zdarza się,
że towar zostaje przesunięty. Dotyczy
to zwłaszcza regałów w systemie
samoobsługi – często klienci nie
odstawiają butelek na swoje miejsce.
Zadbaj o oznaczenie właściwą
ceną produkty na półce
i butelce.

PRZYKŁADOWE KOLORY ETYKIET
WINA CZERWONE

WINA RÓŻOWE

WINA BIAŁE

WINA MUSUJĄCE

WINA ZIOŁOWE/WERMUTY

NAPOJE WINNE
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PÓŁKA Z WINEM
Najdroższe wina ustawiaj na najwyższej półce,
zaczynając od lewej strony – są to zazwyczaj wina wytrawne.
To też dobre miejsce na ekspozycję napojów topowych,
win ziołowych oraz droższych win musujących.
Pamiętaj, by win czerwonych nie mieszać z różowymi
i białymi. Możesz je ustawiać według marki lub kraju
pochodzenia.
Na wysokości wzroku umieść najlepiej rozpoznawalne
i rotujące marki. Na niższych półkach wina tańsze, grzańce
oraz owocowe wina krajowe.

PAMIĘTAJ!

iększości
Obecnie na w
znajdują się
kontretykiet
u
owania trunk
sugestie serw
ch
do określony
oraz doboru
cje
a te informa
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l
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c
U
.
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a
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osoby sprzed

PROPOZYCJA EKSPOZYCJI WIN NA PÓŁKACH

WINA CZERWONE

WINA CZERWONE

WINA ZIOŁOWE/WERMUTY

WINA RÓŻOWE

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

WINA CZERWONE

WINA RÓŻOWE

WINA BIAŁE

NAPOJE WINNE

NAPOJE WINNE

NAPOJE WINNE

półka z daromżsizymi
win
wina toproewk ych
ma
najlepiej rotujące
marki
poz ostałe

40 • Poradnik Detalisty

Poradnik Detalisty • 41

42 • Poradnik Detalisty

Poradnik Detalisty • 43

44 • Poradnik Detalisty

Poradnik Detalisty • 45

46 • Poradnik Detalisty

Poradnik Detalisty • 47

48 • Poradnik Detalisty

Poradnik Detalisty • 49

50 • Poradnik Detalisty

SMAK DOMOWYCH
NALEWEK
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PRZYGOTUJ SWÓJ SKLEP NA PROMOCJĘ KONSUMENCKĄ

PRZYGOTUJ SWÓJ SKLEP NA PROMOCJĘ KONSUMENCKĄ
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Nasi czworonożni przyjaciele – psy i koty, wymagają od nas stałej opieki.
Nasza miłość, szacunek i troska o ich dobrostan wyraża się też w sposobie
karmienia. Chcemy, by jadły tak samo zdrowo i z taką samą radością jak my.
Karma TULA to wybór mięsnego, zbilansowanego posiłku o dobrym składzie.
Dla naszych czworonożnych przyjaciół jesteśmy po prostu TROSKLIWI Z NATURY!"
TULA jest dostępna w wielu wersjach smakowych, w postaci suchej i mokrej karmy.
W asortymencie TULI znajdują się karmy z kurczakiem, indykiem, jagnięciną, wołowiną i łososiem.

WARTO WIEDZIEĆ!
Saszetki dla kota
i psa zawierają między
innymi inulinę – prebiotyk,
który wspomaga układ
pokarmowy zwierząt.

W karmach TULI (w wybranych rodzajach) znajdują się
warzywa, zioła, owoce, witaminy i mikroskładniki,
a także niezbędne oleje i tłuszcze.

Karma sucha zawiera
witaminę D3 dla mocnych kości
i zdrowych zębów oraz witaminę E,
która wspiera układ odpornościowy
spożywającego ją kota lub psa.

WARTO WIEDZIEĆ!
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Przysmak dla psa Harder zawiera
93% mięsa (100% wołowiny) i produktów
pochodzenia zwierzęcego, oraz składniki
pochodzenia roślinnego. Zawartość cynku
wpływa na zdrowie sierści i skóry.
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KARMY

Dla czworonożnych
przyjaciół
Dobra kondycja, lśniąca sierść, zdrowie oraz samopoczucie psów i kotów zależą od
sposobu ich karmienia. Brak określonych witamin czy minerałów w codziennej diecie może
w dłuższej perspektywie spowodować zmiany chorobowe. Produkowane pod ścisłą kontrolą
weterynaryjną, karmy pełnoporcjowe zapewniają czworonogom odpowiednie zbilansowanie
wszystkich potrzebnych składników –białek, tłuszczów i węglowodanów.

TOFIK – pierwszocenowa marka karm dla kota i psa. W swoim portfolio marka Tofik
zawiera karmy mokre dla kota i psa oraz karmę suchą dla psa. Karma Tofik
to optymalne pożywienie dla twojego zwierzaka.

CZY WIESZ, ŻE
W diecie kota bardzo istotna
jest wysoka podaż mięsa,
większa niż u psa. Dobre karmy
pełnoporcjowe dostarczają
odpowiednią ilość mięsnego
białka wzbogaconego
o potrzebne aminokwasy,
witaminy i minerały.

Udanych zakupów.
Dobrze rotujących produktów
oraz korzystnych transakcji.
Spokoju i świątecznej radości
płynącej ze wspólnych chwil z bliskimi.
życzy
Zespół Eurocash Cash&Carry

