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Jaki jest smak lata? Dla jednych to ulubione lody, dla innych gofry 
ze świeżymi owocami, ktoś wskaże pewnie słone przekąski jako 
dodatek do orzeźwiającego piwa czy mrożoną kawę 
z bitą śmietaną. Jedno jest pewne – latem klienci szukają lekkich 
produktów spożywczych lub orzeźwiających napojów, a także 
częściej sobie folgują, wybierając słone czy słodkie przekąski.

Lato jednak nie tylko kojarzy się z pewnym jedzeniem, ale też 
miejscem jego spożywania – pikniki, biwaki, wyjazdy wakacyjne, 
ogródkowe imprezy. Sprawdzają się w tych okolicznościach dania 
gotowe, jak sałatki czy konserwy, oraz wygodne do spożycia 
produkty, np. jogurty pitne. Na pikniku nie można  zapomnieć 
o artykułach przemysłowych, bez których ciężko byłoby 
zabezpieczyć jedzenie i wygodnie je spożywać na kocu.

W tym wydaniu prodanika polecimy produkty idealne na lato, 
które każdy szanujący się detalista powinien mieć w swojej 
ofercie. Tych wakacyjnych hitów szukają klienci – dowiedz się, jak 
je dobrze wyeksponować i na jakie marki najlepiej postawić!
 
Zespół Eurocash Cash & Carry

smaki

lata
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smaCZniE i wygodniE. jEdZEniE na

biwakbiwak
Biwaki Znów są modnE. wiElE osóB dECydujE się na wyjaZd 
Z rodZiną CZy Znajomymi pod namiot. Co jEść na Biwaku? 
wsZystko, Co da się wygodniE i sZyBko prZygotować: dania 
gotowE, konsErwy ryBnE oraZ sałatki warZywnE. BardZo istotny 
jEst doBry smak – kliEnCi sZukają gotowyCh dań, którE smakują 
tak jak oBiadki u mamy. 

dobre na wszystko
sałatki Rynek sałatek warzywnych przeżywa 

od kilku lat hossę. Pięć lat temu wart 
był 42 mln zł, obecnie już niemal dwa 
razy tyle, a według szacunków za trzy 
lata osiągnie pułap 100 mln zł. Skąd 
ten boom na sałatki? 

Dania gotowe dobrze sprzedają 

się cały rok, ale obserwuje 

się trend wzrostowy latem. 

Dlaczego? Tyle się dzieje latem, 

że konsumenci często nie mają 

czasu by gotować i wybierają 

gotowe dania.

pamiętaj!

ślEdŹ w sosiE 
pomidorowym 170G

FilEty ślEdZiowE 
w olEju 170G

sZprot popularny 
w sosiE pomidorowym 170G

sZprot 
wintEr 170G

FilEty Z makrEli w sosiE
 pomidorowym 170G

FilEty Z makrEli 
w olEju 170G

 ślEdŹ w olEju 170G

tuńCZyk orka
kawałki
w sosiE własnym
170G

tuńCZyk orka
sałatkowy 
w ZalEwiE Z olEju 
roślinnEgo 185G

kuChnia kaChny
FlaCZki
po Zamojsku 500G

kuChnia kaChny
Fasolka 
po BrEtońsku 
Z kiEłBasą 500G

sałatka
słonECZny 
ogród 
sZwEdZka 
870G

sałatka
słonECZny 
ogród 
piknikowa 
460G

•  zdrowe,

•  wygodne w Przygotowaniu 
i transPorcie,

• Pożywne,
•  do wielu zastosowań  

– na biwak, na drugie 
śniadanie, do grilla.

kuChnia kaChny
gulasZ 
wiEprZowy 500G 

kuChnia kaChny
gołąBki w sosiE 
pomidorowym 500G

Czy wiesz, że...

popularne do niedawna 

mrożonki coraz częściej 

ustępują daniom gotowym 

świeżym, np. sałatkom czy 

kanapkom? Obecnie całość 

rynku dań gotowych 

warta jest 447 mln zł.
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sałatka
słonECZny 
ogród 
wiElowarZywna 
900G

 Dane za: rp.pl



piknikowy

koszyk

Folia spoŻywCZa pan paCk 
30m

Folia aluminiowa pan paCk
10m, 20m

śniadaniE na trawiE – Co jEst 
potrZEBnE Z artykułów 
prZEmysłowyCh? 

Aby piknik był udany, przydadzą się:
•  ręczniki papierowe,
•  folia aluminiowa,
•  folia spożywcza,
•  repelenty na owady,
•  naczynia i sztućce jednorazowe.

Upewnij się, że masz co najmniej kilka sztuk tego 
asortymentu w sklepie. Dostaw artykuły sezonowe na 
półkę lub oddzielny stand, np. z repelentami. 
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ręCZnik papiErowy 
mEa ClassiC 2-warstwowy 
460 LiSTkóW

taCki do grilla 
anna Zaradna 
3 Lub 8 SzT.

talErZE 
EkologiCZnE 
anna Zaradna 
6 SzT.

sZtućCE 
EkologiCZnE 
anna Zaradna 
6 SzT.

kuBki papiErowE 
anna Zaradna 
6 SzT.

taCki papiErowE
anna Zaradna 
12 SzT.

ZEstaw piknikowy 
anna Zaradna 
dla 6 osóB 
6 kompLeTóW

środEk prZECiw 
owadom 
muChospray 
Bros
400mL

spray na 
komary 
i klEsZCZE 
Bros maX
90mL

patyCZki 
do sZasZłyków 
anna Zaradna 
50 SzT.

widElCE, łyŻki, noŻE 
anna Zaradna 
50 SzT.

kuBki do napojów
anna Zaradna 
12 SzT.

kiElisZki
anna 
Zaradna 
12 SzT.

słomki 
anna Zaradna 
12 SzT.

talErZE 
plastikowE 
anna Zaradna 
6 SzT.
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gdy sprZyja pogoda, niE ma to jak urZądZić soBiE piknik! 
konsumEnCi kupują na pikniki m.in.:

•  Serki kanapkowe: cenione są te z prostym składem i produkowane z polskiego mleka. 
•  Żółte sery paczkowane – ma je aż 80% sklepów małoformatowych. Wstaw minimum 8 rodzajów sera ogólnego  

i 3 warianty sera premium, by zapewnić różnorodność asortymentu.
•  Zsiadłe mleko. Klasyka polskiej kuchni. Doskonałe do gotowanych ziemniaków, na śniadanie lub jako przekąska. 

Sycące, niskokaloryczne i z żywymi kulturami bakterii dobrymi na dolegliwości układu pokarmowego.
•  Chłodnik. Najlepsza zupa na gorące dni.
•  Napoje jogurtowe, maślanki i kefiry. Wygodne do picia, zdrowe i sycące. Produkty typowo sezonowe.
•  Bułeczki pszenne i tosty.
•  Dżemy w wygodnych opakowaniach i o różnych smakach.

sEr Żółty mlECZna Zagroda 
w plastraCh: gouda, Edamski, 
dElikatEsowy typ sZwajCarski 
150G

miX tłusZCZowy
polskiE sioło 200G

sErEk kanapkowy mlECZna
Zagroda naturalny* 150G

sErEk kanapkowy mlECZna
Zagroda ZE sZCZypiorkiEm* 150G

sErEk kanapkowy mlECZna
Zagroda Z papryką, 
pomidorami i Chili* 150G

 * Dostępne tylko w wybranych halach.

NOWOŚĆ

Statystyczny klient idzie do 

sklepu po nabiał średnio 3 

razy w tygodniu, a jeśli nie 

znajdzie ulubionego 

produktu, to odwiedzi 

inną placówkę.

ważne!
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ekspozycja
naBiału w sklEpiE – Zasady
ekspozycja

Nowości powinny 

stanowić około 4-6% 

całości indeksów 

produktów nabiałowych.

pamiętaj

Czy wiesz, że...

coraz częściej 

nabiałowe przysmaki, 

jak desery mleczne, 

kefiry, maślanki, 

kupowane są pod 

wpływem impulsu jako 

alternatywa dla 

słodyczy?

1.  w rEgalE do 2 m długośCi 
stosuj EskpoZyCję w BlokaCh 
poZiomyCh, a w tym powyŻEj 2,5 m 
– Bloki pionowE.

2.  produkty grupuj na katEgoriE, 
potEm markami i CEnowo – 
rosnąCo ZgodniE Z ruChEm 
kliEnta.

3.  w dolnEj, duŻEj „kiEsZEni” 
rEgału ChłodniCZEgo ułóŻ duŻE 
opakowania maślanEk i kEFirów.

4.  kEFiry, maślanki, jogurty pitnE 
stawiaj od góry do dołu, od 
mniEjsZyCh do więksZyCh 
opakowań.

5.  podZiEl produkty mlECZnE pod 
wZględEm ZawartośCi tłusZCZu 
w poZiomiE – tE Z mniEjsZą 
ZawartośCią BliŻEj kliEnta. 

Chłodnik 
krasnystaw 
500G

napój jogurtowy joVi duEt 
róŻnE rodZajE 350G

kEFir joVi 
naturalny 400G

kEFir 
krasnystaw 400G

kEFir 
krasnystaw 
luksusowy 500G

kEFir naturalny 
mlECZna 
Zagroda 400G

mlEko ZsiadłE 
joVi 370G

mlEko ZsiadłE 
krasnystaw 400mL
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jogurt naturany 
typ grECki 400G Dane za: hurtidetal.pl

Rośnie sprzedaż 

produktów bez laktozy – 

4 razy szybciej niż całego 

nabiału. W 2019 roku 

osiągnęła 450 mln zł. 

ważne!
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słodko-słony

ważne!
W czasie pandemii 

zaobserwowano spadek 
sprzedaży produktów 

impulsowych, ale latem ten segment odbije się, bo klienci spędzają większość  czasu 
poza domem.

słodyCZE oraZ słonE prZEkąski to BardZo Bogata katEgoria 
produktów, którą uwiElBiają konsumEnCi duZi i mali. latEm dorośli 
sięgają po słodkośCi i słonE prZEkąski jako dodatEk do piwa, wina, 
mroŻonEj kawy, lEmoniady EtC. dla dZiECi Zaś słodyCZE są CZęsto 
głównym CElEm wiZyty w sklEpiE. 

waFEl orZEChowo - mlECZny
dEssimo 25G

miEsZanka 
CiastEk 
kruChyCh
dEssimo 500G

przekąsekprzekąsek

Czy wiesz, że...
według badań średnio  w sklepie małego formatu jest ponad 40 rodzajów ciastek, 36 rodzajów batonów i wafelków oraz 34 rodzaje 
cukierków, a także 

15 rodzajów gum do żucia czy 25 rodzajów czekolad?

gdZiE umiEśCić słodyCZE 
i słonE prZEkąski w sklEpiE?

Najlepiej zaplanuj asortyment przekąsek  
w kilku miejscach:
•  koło produktów komplementarnych, to 

znaczy soków, napojów, kawy, herbaty 
oraz – w przypadku słonych przekąsek – 
piwa. 

•  w strefie kasy, gdzie umieść drobne 
produkty będące przedmiotem zakupów 
impulsowych.

Na półkach ustawiaj produkty cenami – od 
lewej do prawej strony oraz droższe u góry, 
tańsze niżej.

Rynek słonych przekąsek 

stale się poszerza – to branża 

bardzo lubiąca nowości. Od 

niedawna popularne są np. 

przekąski mięsne, czyli 

kabanosy lub suszone 

mięso typu jerky. 

pamiętaj

BisZkopty Z galarEtką w 
CZEkoladZiE dEssimo 
wsZystkiE rodZajE 135G

kruChE CiastECZka Z krEmEm 
CZEkoladowym/orZEChowym
dEssimo 150G

Chipsy dj 140G orZEsZki dj 100GpalusZki CiEnkiE 
Z solą dj 300G
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orzeźwienieorzeźwienie
letnie

i pobudzenie

latEm konsumEnCi ChętniE sięgają po kawy 
instant, Bo sprawdZają się w napojaCh typu 

FrappE, ZapEwniająC upragnioną oChłodę 
w upalnE dni.

nEstEa iCE tEa napój 
hErBaCiany 1,5L nEstEa iCE tEa napój 

hErBaCiany 330mL

nEstEa iCE 
tEa napój 
hErBaCiany 0,5L

ZdrowE hErBatki 
w natarCiu
Obserwuje się silny trend 
prozdrowotny w sektorze herbat 
– rośnie sprzedaż ziołowych herbatek, ponieważ 
klienci chętnie wybierają miętę czy rumianek. 
Nowocześni konsumenci dbający o zdrowie lubią 
kawy zielone, czerwone i białe.

1.  Półkę podziel na rodzaje kawy: rozpuszczalne, 
mielone, miksy, cappuccino, instant.

2.  centralnie ustaw kawy rozpuszczalne i mielone.
3.  większe opakowania postaw przed mniejszymi. 
4.  rozpuszczalne kawy ustaw po lewej stronie lub 

powyżej kaw mielonych.
5. kawy mrożone eksponuj w lodówce.
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spróBuj mroŻonEj kawy drEam BEan w 4 smakaCh: 

Vanilla, CappuCCino, ChoCo i orangE moCha!

 Dane za: hurtidetal.pl

jak ustawić kawę w sklEpiE? 
krok po kroku:



o nawodnieniu!

lodówka

Pamietaj
napój aQua aroma lEkko gaZowany 
grusZka/ grEjpFrut /jaBłko 0,5L

 D
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napój EnErEtyZująCy V-maX 
wsZystkiE rodZajE 0,25L

napój smakotEk jaBłko/ 
pomarańCZa/multiwitamina 0,2L

kilka tipów:

•  Jako detalista zadbaj o odpowiednią ilość miejsca 
na napoje – poświęć np. część półki z produktami 
do pieczenia czy innymi mało popularnymi latem 
produktami, by postawić tam butelki z napojami. 

•  Zapełnij także lodówkę butelkami i puszkami,  
bo klienci szukają dobrze schłodzonych napojów.

•  Jeśli Twój sklep jest np. blisko dworca, to postaw raczej 
na mniejsze formaty wygodne w podróży, niż wielkie 
opakowania.

rEkomEndowany planogram  
lodówki i półki napojowEj

latEm napojE 
BEZalkoholowE to jEdEn 
Z najCZęśCiEj kupowanyCh 
produktów w małyCh 
sklEpaCh. to takŻE BardZo 
roZBudowana katEgoria 
liCZąCa nawEt 200 
wariantów napojów. 
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przepis na polewę 
czekoladową do gofrów 
na bazie kakao: 

1.  Rozpuść 125 G maSła Lub 
maRGaRyNy W RoNDLu

2.  DoDaJ pół SzkLaNki cukRu 
puDRu, a poTem kiLka łyżek 
mLeka

3.  GDy cukieR Się Rozpuści, DoDaJ 
4 łyżki kakao

4.  zamieSzaJ WSzySTko, oDSTaW 
Do oSTuDzeNia

gofrygofry
tak jak luBisZ!

przepis na pyszny sos 
truskawkowy do gofrów: 

1.  Rozpuść GaLaReTkę 
TRuSkaWkoWą WeDłuG opiSu 
Na opakoWaNiu.

2.  umyJ TRuSkaWki i uSuń Szypułki. 
pokRóJ Je Na kaWałki.

3. zmikSuJ TRuSkaWki z cukRem.
4. DoDaJ ciepłą GaLaReTkę.
5. poLeJ GofRy SoSem.

przepis na polewę 
czekoladową do gofrów 
na bazie czekolady: 

1.  Rozpuść W RoNDLu W kąpieLi 
WoDNeJ 200 G czekoLaDy

2. DoDaJ 50 G maSła
3.  DoDaJ 50 G śmieTaNki 

kRemóWki
4. WymieSzaJ SkłaDNikiwaFlE goFrowE 

dEssimo 250G

CZEkolada gorZka amElia 100G

Bita śmiEtana
mlECZna Zagroda 250mL

kakao amElia 80G
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