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Badania rynku

BADANIE RYNKU wiąże się z zewnętrzną obserwacją otoczenia firmy.
Polega na gromadzeniu, selekcjonowaniu, analizowaniu i interpretowaniu danych
dotyczących warunków rynkowych – związanych m.in. z kształtowaniem się cen,
popytem i podażą, podmiotami rynku (sprzedającymi, kupującymi, konkurencją),
przedmiotami rynku (produktami materialnymi i niematerialnymi – usługami) czy
dynamiką zmian.

Cel badania

Określenie warunków rozwoju rynku żywności funkcjonalnej i potrzeb podmiotów na
nim działających.
Wyniki badania będą pomocne przy opracowywaniu Strategii rozwoju powiązań
kooperacyjnych i planowania dalszych działań promocyjnych w branży żywności
funkcjonalnej.

Obszary badawcza

1. Diagnoza rynku żywności funkcjonalnej
2. Wskazanie trendów rozwojowych na rynku żywności w kontekście zapotrzebowania
na żywność funkcjonalną
3. Wskazanie możliwości i oczekiwań producentów w zakresie rozwoju oferty produktów
spożywczych w obrębie żywności funkcjonalnej
4. Wskazanie oczekiwań i świadomość konsumentów w zakresie korzyści i oferty
żywności funkcjonalnej
5. Wskazanie możliwości i potencjału w zakresie podejmowania
komercjalizacyjnych/transferu innowacji w branży spożywczej

inicjatyw

Metodologia badania

1. Analiza danych zastanych
2. Badania ilościowe z producentami (CAWI) i konsumentami (CATI)
3. Wywiady eksperckie
4. Wywiady pogłębione (TDI)
5. Analiza SWOT

„Nic nie sprawia więcej uciechy, nic nie ma więcej wdzięku w marketingu jak przewrotność
i rodzące się z niej zaskoczenie.
Spodziewasz się jednego, a dostajesz drugie, inne, niecodzienne”.
Agata Grabowska ( 4P research mix)

Może pan zapali marcheweczkę?

Wyniki badań CATI (konsumenci)

Świadomość produktu
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Tak
Trudno powiedzieć

Nie

Wyniki badań CATI (konsumenci)

Definicje:
• „pomaga mi dbać o zdrowy tryb życia oraz o moje zdrowie psychiczne i fizyczne”
• „żywność funkcjonalna pomaga nam w zdrowym trybie życia ,wpływa na nasz organizm jeśli chodzi o metabolizm
oraz odporność. Poza ty dobrze wpływa na nasze samopoczucie fizyczne oraz psychiczne”.
• „która ma dodatkowe właściwości”
• „żywność funkcjonalna jest to żywność w której występują liczne witaminy”
• „zdrowa żywność”
• „lepsze produkty, zdrowsze”
• „jest to żywność dzięki której mój organizm jest dostosowany do codzienne wysiłku fizycznego oraz psychicznego, z
żywnością funkcjonalna w moim przypadku są jogurty naturalne, płatki musli, itp.”
• „na co dzień spotykam się z pojęciem żywności funkcjonalnej, ponieważ ja i mój mąż od wielu lat odżywiamy się w
sposób odpowiedni dla naszych organizmów, aby nasze funkcjonowanie dzienne było w 100% wystarczające do
naszych potrzeb”
• „dla mnie żywnością funkcjonalna są jogurty, musli. One pomagaj mi w zdrowym trybie życia”
• „jest to żywność która jest zdrowa, która pomaga nam w lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Poza tym
prowadzę zdrowy tryb życia dlatego staram się korzystać z takiej żywności”
• „pomaga nam prowadzić zdrowy tryb życia”
• „lepsze właściwości dla określonej grup osób”

Wyniki badań CATI (konsumenci)
Ok reślenia, które kojar zyły się r espondentom

z żywnością funk cjonalną

Nie wiem/trudno powiedzi eć
Są to s pecjalis tyczne produkty przygotowane wyłącznie dla os ób chorych i s ta rs zych
Są to s pecjal istyczne produkty dla niemowląt i małych dzieci
Są to produkty modyfikowane genetycznie (GMO)
Są produkty wytworzone w sposób przyjazny dla środowis ka
Pozytywny wpływ tych produktów na zdrowie mus i być potwi erdzony ba daniami
Podsta wową funkcją tych produktów jes t dobry smak i s zybkość przygotowania
Produkty te s ą wzboga cone o doda tkowe subs tancje korzys tnie wpływające na organizm
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Cechy, które konsumenci mogą brać pod uwagę przy zakupie żywności funkcjonalnej
informacje zawarte w reklamie
oznakowanie ekologiczne / społeczne
ekologiczny sposób wytwarzania (np. oszczędność wody, ograniczenie zanieczyszczeń, niskie zużycie energii)
ładne opakowanie / atrakcyjny wygląd
informacje o korzyściach zdrowotnych ze spożywania produktów
marka produktu
zawartość dodatkowych substancji odżywczych
rekomendacje znajomych
przyjemny smak / zapach
skład produktu
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Źr ódła inf or m acji na tem at ż ywnoś ci f unk cjonalnej
ni e wi em/trudno powi edzi eć
z s emi na ri ów / s zkol eń / konferencji
w ogól e ni e i nteres ują mni e i nforma cje na temat żywnoś ci funkcjona l nej
ze s zkoły/ z uczel ni
bezpoś redni o od os oby pracującej w fi rmi e produkującej żywnoś ć funkcjona l ną
z pl a katu / pos teru
z pracy / od ws półpracowni ków
od trenera / i ns truktora na s i łowni
od l ekarza / di etetyka
z radi a
z cza s opi s m l ub gazet
od rodzi ców / zna jomych
z tel ewi zji
z opa kowani a produktu
z i nternetu
0

10

20

30

40

50

60

Wyniki badań CATI (konsumenci)

Chęci zakupowe żywności funkcjonalnej

8 3

17

21
17

33

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem/trudno powiedzieć

Dziękuję za uwagę
Ewa Joachimczak
e-mail: e.joachimczak@ccdf.pl
tel.: 696 20 22 65

