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Perspektywy rozwoju marek w sektorze ĪywnoĞciowym w
Polsce
Prospects for brand development in food sector in Poland
Abstract. Development of companies in the food sector in Poland is related to creation of a brandbased competitive advantage. The aim of this study is a presentation of selected aspects of brand
development basing on results of an investigation in 155 food companies. Brand development in the
food sector is related to a differentiation of brand architecture, positioning strategies and visual
identifiers as well as to activities increasing brand equity. A special attention was given to such
directions of brand development as modification of current products and development of lateral
innovations.
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Synopsis. Rozwój przedsiĊbiorstw w sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce związany jest z tworzeniem
przewagi konkurencyjnej w oparciu o markĊ. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie
wybranych aspektów związanych z rozwojem marki, z wykorzystaniem wyników badaĔ
przeprowadzanych wĞród 155 przedsiĊbiorstw sektora ĪywnoĞciowego. Rozwój marek w sektorze
ĪywnoĞciowym nastĊpuje przez róĪnicowanie architektury marek, strategii pozycjonowania i
identyfikatorów wizualnych, jak równieĪ przez dziaáania zwiĊkszające kapitaá marki oraz przez
modyfikacje produktów istniejących i wprowadzanie rozwiązaĔ lateralnych.
Sáowa kluczowe: marka, sektor ĪywnoĞciowy

WstĊp
Nadawanie produktom marek, ksztaátowanie ich wizerunku oraz planowanie rozwoju
jest w dobie dzisiejszej jedynym sposobem na rozwój przedsiĊbiorstwa dziaáającego w
konkurencyjnym sektorze ĪywnoĞciowym.
Celem niniejszego opracowania jest teoretyczne zaprezentowanie wybranych
aspektów związanych z rozwojem marek. W wybranych obszarach posáuĪono siĊ wynikami
badaĔ wĞród 155 przedsiĊbiorstw sektora ĪywnoĞciowego: branĪy mleczarskiej i produkcji
lodów (35 przedsiĊbiorstw), miĊsnej (30), sáodyczy i sáonych przekąsek (25), przetwórstwa
owocowo-warzywnego i mroĪonek (20), przetworów zboĪowych (20) oraz koncentratów
spoĪywczych, przypraw, uĪywek i dodatków do ĪywnoĞci (25). Badania przeprowadzono w
2007 i 2008 roku w formie wywiadów indywidualnych z przedstawicielami dziaáów
marketingu i sprzedaĪy badanych przedsiĊbiorstw. Ze wzglĊdu na niezakoĔczony cykl
badawczy, uwzglĊdniający kilka etapów poĞrednich, w niniejszym opracowaniu
wykorzystano jedynie wstĊpne wyniki analizy struktur asortymentowych przedsiĊbiorstw.
Jako kryterium doboru zastosowano udziaá danego przedsiĊbiorstwa w segmentach
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(kategoriach produktowych) tworzących daną branĪĊ produktową. àącznie
przeanalizowano 40 szczegóáowych kategorii produktowych, w kaĪdej z nich wskazując
piĊü przedsiĊbiorstw o najwiĊkszym udziale rynkowym.

Rozwój marek w sektorze ĪywnoĞciowym
OsiągniĊcie rynkowego sukcesu w sektorze ĪywnoĞciowym zapewnia wáaĞciwie
zaprojektowana i wykreowana marka. Proces budowy i tworzenia marki okreĞlany jest jako
branding i zaleĪy od wielu czynników związanych z przedsiĊbiorstwem, jego otoczeniem,
jak równieĪ sytuacją makroekonomiczną. WĞród najwaĪniejszych czynników wyróĪniü
naleĪy takie uwarunkowania jak rodzaj oferowanych produktów, ich atrakcyjnoĞü
i konkurencyjnoĞü, sytuacja rynkowa z uwzglĊdnieniem dziaáaĔ najwiĊkszych
producentów, intensywnoĞü dziaáaĔ promocyjnych oraz stosowane strategie dystrybucyjne.
Marka traktowana jest jako kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, logo,
opakowania, komunikacji marketingowej oraz towarzyszącej im dostĊpnoĞci (áatwoĞü
zakupu), które odróĪniając ofertĊ danego przedsiĊbiorstwa od ofert konkurencyjnych,
dostarczają nabywcy korzyĞci funkcjonalnych i/lub symbolicznych [Kall 2005]. Z punktu
widzenia rozwoju marki istotne jest zaáoĪenie, Īe marka jest obietnicą jakoĞci, staáoĞci
skáadu, cech organoleptycznych i okreĞlonego poziomu ceny [Górska-Warsewicz
i Paáaszewska-Reindl 2002].
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Ryc. 1. Kierunki rozwoju marek w sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce
Fig. 1. Directions of brand development in the food sector in Poland
ħródáo: opracowanie wáasne.

W sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce rozwój marki odbywa siĊ w sferze funkcjonalnej
przez rozwój nowych i modyfikacjĊ produktów istniejących oraz przez dziaáania związane
kapitaáem marki analizowanym w ujĊciu finansowym i marketingowym. Badając rozwój
marek uwzglĊdniü naleĪy róĪnicowanie architektury marki, strategii pozycjonowania,
ksztaátowanie identyfikatorów marki oraz dziaáania w zakresie elementów tworzących
wartoĞü marki i jej marketingowy kapitaá (np. postrzegana jakoĞü marki).
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Rozwój marek przez róĪnicowanie identyfikatorów wizualnych
Rozwój marek odbywa siĊ przez wprowadzanie i doskonalenie identyfikatorów marki,
które wyróĪniają markĊ spoĞród ofert konkurencyjnych. KaĪdy identyfikator powinien
uáatwiaü konsumentowi rozpoznanie marki oraz zapamiĊtanie jej w sytuacji związanej z
zakupem i konsumpcją. WyróĪnia siĊ identyfikatory [Kall 2005]:
− obligatoryjne: nazwa i znak graficzny marki,
− fakultatywne: symbol marki, opakowanie, kolor i slogan.
Nazwa marki jest czĊĞcią sáowną marki komponowaną za pomocą sáów, liter i liczb.
Jest niejednokrotnie jedyną cechą, która umoĪliwia identyfikacjĊ produktów na tle
konkurencji [ĩurawik i ĩurawik 1996]. Nazwa marki jest elementem sugerującym
kategoriĊ branĪy lub kategoriĊ produktu przez stosowanie caáych wyrazów lub mniejszych
czĊĞci wyrazów. Nazwy sugerują równieĪ poszczególne elementy wizerunku marki:
sytuacjĊ zakupu lub uĪycia, typ uĪytkownika, cechy, korzyĞci funkcjonalne, korzyĞci
związane z uĪywaniem marki, korzyĞci symboliczne oraz osobowoĞü [Káeczek 2006]. W
sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce rozwój marek przez ksztaátowanie nazw odbywa siĊ
w odniesieniu do nazw opisowych, sugestywnych i symbolicznych. Nazwy opisowe
wskazują na kategoriĊ produktową i wyrób, przekazując niejednokrotnie bezpoĞrednią
informacjĊ o sposobie zastosowania produktu. Nazwy sugestywne zawierają odniesienie do
korzyĞci funkcjonalnych, cech produktu lub kategorii produktowej, natomiast nazwy
symboliczne odpowiadają za skojarzenia związane np. z wczeĞniejszym doĞwiadczeniem
konsumenta z produktem lub z prowadzonymi dziaáaniami marketingowymi.
Drugim identyfikatorem obligatoryjnym jest znak graficzny, czyli logo marki. MoĪe
on pomagaü w budowie ĞwiadomoĞci marki, nasuwaü okreĞlone wyobraĪenia oraz
wzbudzaü sympatiĊ bądĨ inne uczucia związane z marką [Kall 2005].
Identyfikatorem fakultatywnym marki jest opakowanie. Stanowi ono jeden z
najistotniejszych elementów komunikacji miĊdzy marką a konsumentem. Wzrost roli
opakowaĔ w sektorze ĪywnoĞciowym obserwowany jest w związku z postĊpującą
koncentracją w handlu detalicznym. Znaczenie opakowania jest szczególnie widoczne
w odniesieniu do kategorii produktowych, w przypadku których do istotnych czynników
wyboru naleĪą rodzaj, smak i gatunek produktu. Rozwój marek w poáączeniu z
róĪnicowaniem opakowaĔ związany jest z nastĊpującymi wariantami:
• wprowadzanie opakowaĔ innowacyjnych zapewniających przedáuĪenie trwaáoĞci
produktów, wygodĊ uĪytkowania itp.
• modyfikowanie opakowaĔ istniejących w zakresie wielkoĞci, ksztaátu, szaty graficznej
itp.
W poáączeniu z ksztaátem opakowania w rozwoju marek w sektorze ĪywnoĞciowym
istotne znaczenie posiada kolor. Odpowiada on za wizualne skojarzenia z marką, jest w
stanie zidentyfikowaü produkt [Górska-Warsewicz 2003]. Kolory są najbardziej
dostĊpnymi elementami dla zmysáu konsumenta. W trakcie zakupów klienci zwykle
znajdują siĊ w stanie pobudzenia emocjonalnego, prowadzącego do zwiĊkszonej podatnoĞci
odbioru róĪnego rodzaju bodĨców wzrokowych [Kall 2005]. Oddziaáywanie barw na
czáowieka dotyczy okreĞlonego postrzegania i obejmuje kilka typów reakcji: optyczne
(wpáywają na odmienne postrzeganie wielkoĞci i oddalenia przedmiotów o róĪnych
barwach), psychiczne (dotyczą oddziaáywania na nastrój czáowieka), psychofizyczne
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(podziaá barw na ciepáe i zimne) oraz fizjologiczne (wyraĪają zdolnoĞü barw do zmiany
stanu organizmu) [Frons-Stankiewicz 1969].
Kolejne identyfikatory fakultatywne marki to symbol i slogan. Symbolem (bohaterem)
marki są osoby ludzkie, postacie zwierząt, bohaterowie kreskówek lub obiekty
nieoĪywione. Posiadają zdolnoĞü efektywnego przyciągania uwagi i pomagania w budowie
wizerunku marki [Kall 2005]. W sektorze ĪywnoĞciowym ten sposób rozwoju marki
związany jest z przyjĊtą strategią pozycjonowania marek w segmencie odbiorcy
dzieciĊcego. W tych przypadkach wszystkie dziaáania marketingowe producentów
podporządkowane są celowi nadrzĊdnemu, jakim jest dotarcie z zintegrowanym i
zrozumiaáym przekazem do dzieci. NajczĊĞciej ten sposób rozwoju marki odnaleĨü moĪna
w kategorii sáodyczy (w szczególnoĞci cukierków, Īelków), sáonych przekąsek (chipsów i
chrupek) oraz soków i napojów owocowych i warzywnych.
Slogan jest bardziej uniwersalnym identyfikatorem w procesie rozwoju marki.
W sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce wykorzystywany jest w kaĪdej kategorii produktowej,
bez wzglĊdu na przyjĊtą strategiĊ pozycjonowania i kategoriĊ produktu. Związany jest
najczĊĞciej z okreĞlonymi korzyĞciami, jakie uzyskuje konsument z wyboru produktu
opatrzonego daną marką oraz ze specyficznymi atrybutami marki, które wyróĪniają ją
spoĞród marek konkurencyjnych.
Rozwój marek odbywa siĊ, oprócz wykorzystania identyfikatorów, takĪe przez
elementy wsparcia, klasyfikowane w dwóch grupach: jako elementy wsparcia związane z
marką bezpoĞrednio (licencjonowanie marki, wsparcie reputacją producenta, strategie
wspóádziaáania niezaleĪnych marek, tzw. co-branding, specjalne wydarzenia) oraz
uniwersalne elementy wsparcia (ambasador marki, wsparcie renomą kraju, nagrody i
wyróĪnienia, uĪycie markowych skáadników, wsparcie udzielone przez czáonków kanaáu
dystrybucji) [Kall 2005]. SpoĞród wymienianych w literaturze elementów wsparcia w
sektorze ĪywnoĞciowym istotne znaczenie posiadają wsparcie marki reputacją producenta,
strategia co-brandingu, specjalne wydarzenia oraz nagrody i wyróĪnienia. Pierwsza opcja
dotyczy stosowania strategii marki podwójnej, zakáadającej kombinacjĊ nazwy marki jako
nazwy indywidualnej, przewidzianej tylko dla danego produktu, jak równieĪ nazwy
producenta. Tego rodzaju wsparcie stanowi gwarancjĊ, w szczególnoĞci w przypadku
wprowadzania nowego produktu na rynek i jest sygnaáem dla konsumenta, Īe nowy
produkt bĊdzie odpowiadaá jakoĞcią produktom dotychczasowym. W sektorze
ĪywnoĞciowym w Polsce ten sposób rozwoju marki obserwowany jest bez wzglĊdu na
kategoriĊ produktową. Rzadziej stosowana jest strategia co-brandingu, w której nastĊpuje
poáączenie dwóch silnych marek do oznaczenia nowego lub dotychczasowego produktu.

Rozwój marek przez róĪnicowanie ich architektury
Architektura marek bazuje na wyodrĊbnionych rodzajach i typach marek z
uwzglĊdnieniem procesu nadawania nazw oraz relacji marek z produktami i marką
firmową, tzn. korporacyjną, czyli nazwą przedsiĊbiorstwa. Jest to szczególnie istotne w
przypadku wytwarzania produktów z kilku róĪnych kategorii produktowych oraz
produktów pozycjonowanych w przeciwstawnych segmentach cenowych.
Najbardziej rozbudowana koncepcja architektury marki zaproponowana przez Aakera
[2002] i Joachimsthalera wskazuje na dziewiĊü podstawowych sytuacji, które umoĪliwiają
klasyfikowanie róĪnych przypadków marek áączonych. Jako kryterium zastosowano
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znaczenie marki przy podejmowaniu decyzji o zakupie oraz wpáyw marki na
konkurencyjnoĞü produktu. Powstaáy cztery kategorie gáówne: marki indywidualne, marki
wspierane, submarki, marki zbiorowe. Na skrajnych pozycjach plasują siĊ strategie marki
zbiorowej, zwanej strategią marki rodzinnej lub korporacyjnej oraz marek indywidualnych
[DĊbski 2007].
Strategia marki zbiorowej wystĊpuje, gdy wszystkie produkty danego producenta mają
tĊ samą markĊ. Strategia ta okreĞlana jest jako najbardziej efektywna, gdy produkty są
podobnej jakoĞci i w podobnej cenie [Urbanek 2002]. W przedsiĊbiorstwach sektora
ĪywnoĞciowego strategia marki zbiorowej najczĊĞciej przyjmuje postaü strategii marki
korporacyjnej w przedsiĊbiorstwach mleczarskich, miĊsnych, przetwórstwa zbóĪ,
koncentratów, mroĪonek, przypraw oraz przetworów owocowo-warzywnych. W wielu
przypadkach strategia marki zbiorowej jest pierwszym etapem rozwoju marek i dotyczy
produktów niezróĪnicowanych, o charakterze masowym. W niektórych natomiast
przedsiĊbiorstwach strategia marki korporacyjnej dotyczy promocji jednolitego znaku
firmowego związanego z konsolidacją przedsiĊbiorstw lub przeksztaáceniami
kapitaáowymi.
Tabela 1. Rodzaje marek w ramach architektury marek w przedsiĊbiorstwach sektora ĪywnoĞciowego
Table 1. Types of brands within the concept of brand architecture in food sector firms
Rodzaj marki

Odsetek przedsiĊbiorstw

Marki indywidualne (w tym pojedyncze pozycje asortymentowe i linie
produktowe), nie wspierane przez markĊ korporacyjną

31,7

Marki wsparte marką korporacyjną (firmową) i submarki

52,4

Marka zbiorowa lub marka korporacyjna (firmowa)

15,9

ħródáo: badania wáasne w latach 2007-2008.

WaĪnym kierunkiem rozwoju marek w przedsiĊbiorstwach sektora ĪywnoĞciowego jest
strategia marek indywidualnych w zakresie pojedynczej pozycji asortymentowej oraz w
odniesieniu do linii produktowych. Wprowadzanie marek indywidualnych dla oznaczenia
jednego produktu jest najczĊĞciej pierwszym etapem tworzenia linii produktowej lub grupy
asortymentowej. Tworzenie marki linii obserwowane jest m.in. w branĪy mleczarskiej,
przetwórstwa owocowo-warzywnego, sáodyczy, sáonych przekąsek oraz uĪywek.
Jednak najistotniejszym i najczĊĞciej stosowanym kierunkiem rozwoju marek jest
strategia marek wspartych marką firmową lub strategia submarek. Podwójne nazewnictwo lub
umieszczenie na opakowaniu obok nazwy marki takĪe nazwy producenta stanowi dodatkowy
element róĪnicujący i porządkujący asortyment. Pozwala przedsiĊbiorstwu rozszerzaü
dotychczasowe linie produktowe i wprowadzaü nowe produkty zachowując przejrzystoĞü i
wzajemne relacje miĊdzy markami. StrategiĊ submarek stosują przedsiĊbiorstwa wytwarzające
dodatki do ĪywnoĞci, sáodycz, kawĊ, herbatĊ oraz niektóre firmy mleczarskie.

Rozwój marek przez róĪnicowanie strategii pozycjonowania
Pozycjonowanie marki na rynku związane jest z okreĞleniem miejsca produktów
oferowanych pod daną marką i utrwaleniem planowanego wizerunku marki w ĞwiadomoĞci
nabywców tworzących, zgodnie z zaáoĪeniami przedsiĊbiorstwa, okreĞlony docelowy rynek
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[Witek-Hajduk 2001]. Pozycjonowanie marek jest procesem uwypuklania atrybutów marki
wyróĪniających i motywujących do zakupu na tle ofert konkurencyjnych. Dziaáania te
opisują markĊ na tle danej kategorii podkreĞlając jej specyficzną odmiennoĞü. Skuteczne
pozycjonowanie marek produktów ĪywnoĞciowych powinno áączyü aspekty funkcjonalne
produktu z pewnymi atrybutami symbolicznymi [Górska-Warsewicz 2006].
W sektorze ĪywnoĞciowym najczĊĞciej stosowane są strategie pozycjonowania
uwzglĊdniające grupĊ konsumentów lub korzyĞci wynikające z uĪytkowania produktów.
Pierwsza strategia polega na kierowaniu marki do ĞciĞle okreĞlonej grupy docelowej
(gáównie dzieci i máodzieĪy), przez dobór odpowiedniego opakowania, przekazu, haseá
reklamowych oraz akcji promocyjnych. Jest stosowana przede wszystkim przez
przedsiĊbiorstwa mleczarskie, firmy wytwarzające sáone przekąski, soki oraz napoje
owocowe i warzywne. Pozycjonowania ze wzglĊdu na korzyĞci dla konsumenta są
stosowane w przypadku produktów funkcjonalnych i wzbogacanych w witaminy i skáadniki
mineralne. Podobny zakres reprezentuje strategia pozycjonowania z uwzglĊdnieniem
atrybutów marki, bazująca na podkreĞlaniu okreĞlonych cech produktów. Z kolei
pozycjonowanie ze wzglĊdu na relacjĊ cena-jakoĞü obejmuje segmentacjĊ marek w dwóch
skrajnych kategoriach: premium, economy oraz kilku kategoriach poĞrednich.
Tabela 2. Strategie pozycjonowania marek w sektorze ĪywnoĞciowym
Table 2. Strategies of brand positioning in the food sector
Rodzaj strategii pozycjonowania marek, uwzglĊdniającej

Odsetek przedsiĊbiorstw

GrupĊ konsumentów

33,2

Atrybuty marki

28,7

Aspekty nienamacalne

15,6

RelacjĊ cena-jakoĞü

29,0

Kraj lub region pochodzenia

11,2

KorzyĞci dla konsumenta

38,7

Innowacje lub modyfikacje produktów

23,4

Zastosowanie produktu

6,7

ħródáo: badania wáasne w latach 2007-2008

Rozwój marek przez rozwój produktów lateralnych
Istotnym kierunkiem rozwoju marek jest tworzenie produktów lateralnych, caákowicie
nowych rozwiązaĔ technologicznych, stanowiących początek nowych kategorii
produktowych lub nowych rynków. Marketing lateralny bazuje na innowacjach,
uaktywniających ukryte potrzeby konsumentów, dotychczas niebĊdące w sferze
zainteresowania producentów. Produkty marketingu lateralnego powstają na pograniczu
dwóch róĪnych kategorii produktowych, áącząc odmienne cechy funkcjonalne i zróĪnicowane
korzyĞci symboliczne [Kotler i Trias de Bes 2004]. W takich przypadkach obserwowane jest
przeistaczanie siĊ nazwy marki w nazwĊ kategorii produktu z powodu braku nazwy
rodzajowej, gdyĪ taka kategoria wczeĞniej nie istniaáa oraz na skutek nasilonych dziaáaĔ
promocyjnych i intensywnej dystrybucji [Altkorn 1999]. Wprowadzanie na rynek absolutnej
nowoĞci koncentruje siĊ na produkcie, czemu towarzyszy dokáadnie dobrana nazwa
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w poáączeniu z pozostaáymi identyfikatorami wizualnymi i zintegrowanymi dziaáaniami
marketingowymi. W sektorze ĪywnoĞciowym rozwój marek przez rozwój produktów
lateralnych spotykany jest jedynie w odniesieniu do najwiĊkszych przedsiĊbiorstw.

Rozwój marek przez modyfikacje produktów istniejących
Modyfikacje produktów istniejących wpisują siĊ w koncepcjĊ marketingu pionowego.
Powstające innowacje nie tworzą nowych kategorii ani nowych rynków. WystĊpują zawsze
w obrĊbie tej kategorii produktowej, w której powstaáa idea produktu. Koncepcje nowych
produktów opierają siĊ najpierw na zdefiniowaniu rynku, przeprowadzeniu segmentacji
i pozycjonowania oraz na modyfikowaniu istniejących produktów w celu utworzenia zmian
(tab. 2) [Kotler i Trias de Bes 2004].
Tabela 3. Rodzaje innowacji niezmieniających istoty produktu
Table 3. Types of innovations not changing the product essence
Rodzaj innowacji

Istota innowacji

Efekt na rynku

Polegające na
modyfikacji

Zmniejszenie lub zwiĊkszenie
dowolnej cechy produktu

−
−

Polegające na zmianie
oferowanych wielkoĞci

Zmiany rozmiarów, czĊstotliwoĞci,
objĊtoĞci lub liczby oferowanych
produktów

−
−

zwiĊkszanie rynku docelowego
zwiĊkszenie okazji do konsumpcji

Polegające na zmianie
opakowania

Zmiana opakowania

−
−

zwiĊkszanie rynku docelowego
zwiĊkszenie okazji do konsumpcji

Polegające na zmianie
wzornictwa

Zmiana wyglądu zewnĊtrznego w
celu dostosowania do róĪnych
stylów Īycia

−
−

zwiĊkszanie rynku docelowego
zróĪnicowanie wedáug stylów Īycia

Polegające na
uzupeánieniach

Wprowadzenie dodatkowych
skáadników produktu lub
dodatkowych usáug

−

lepsza obsáuga okreĞlonych
segmentów lub nisz
zwiĊkszenie gamy produktów

Polegające na
ograniczeniu wysiáku i
nakáadów ponoszonych
przez klientów

Modyfikacja wysiáku i nakáadów
ponoszonych przez klientów w
procesie zakupu lub ryzyka
związanego z zakupem

−
−
−

zwiĊkszanie rynku docelowego
lepsza obsáuga okreĞlonych
segmentów

przeksztaácenie klientów
potencjalnych w klientów
rzeczywistych
zdolnoĞü do osiągniĊcia maksymalnej
penetracji rynku przez dany produkt

ħródáo: [Kotler i Trias de Bes 2004, s. 68-69].

W sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce najczĊĞciej obserwowaü moĪna modyfikacje
dowolnej cechy produktu oraz kompleksowe zmiany opakowaĔ, obejmujące zmianĊ
ksztaátu, grafiki oraz zakresu prezentowanych informacji. Zmiany skáadu produktów
dotyczą ĪywnoĞci wzbogacanej w witaminy, skáadniki mineralne, báonnik, dodatki
funkcjonalne, ĪywnoĞci niskoenergetycznej, probiotycznej oraz o wáaĞciwoĞciach
zdrowotnych. Modyfikacje o takim zakresie odnaleĨü moĪna m.in. w przypadku soków,
napojów i nektarów, przetworów zboĪowych (páatków i musli), ĪywnoĞci typu instant
i przetworów mleczarskich. Modyfikowanymi produktami uzupeániającymi dotychczasowe
linie produktowe są innowacje smakowe. Nowe smaki zwiĊkszają atrakcyjnoĞü
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sensoryczną produktów, wypeániając nisze rynkowe w kategoriach produktowych takich
jak soki i napoje owocowe oraz warzywne, jogurty i inne mleczne napoje fermentowane,
przetwory owocowe i warzywne itp.
Modyfikacje polegające na ograniczeniu wysiáku i nakáadów ponoszonych przez
konsumentów dotyczą m.in. opakowaĔ o innowacyjnych zamkniĊciach umoĪliwiających
przedáuĪenie okresu trwaáoĞci produktów ĪywnoĞciowych. Dodatkowym efektem jest fakt,
iĪ innowacyjne opakowania zmieniają wizerunek tradycyjnych kategorii produktowych.
Modyfikacje i nowe rozwiązania technologiczne przyciągają nowych konsumentów
i zwiĊkszają popyt na tradycyjne produkty ĪywnoĞciowe. W taką tendencjĊ wpisują siĊ
nowe opakowania produktów zboĪowych i mleczarskich.

Podsumowanie
Wzrost konkurencyjnoĞci w sektorze ĪywnoĞciowym w Polsce wymusza ciągáe
procesy rozwoju marek przez zmiany produktów istniejących i wprowadzanie na rynek
nowych rozwiązaĔ technologicznych.
Perspektywy rozwoju marek obejmują dziaáania bezpoĞrednie w zakresie
róĪnicowania architektury, budowy identyfikatorów wizualnych, konstrukcji strategii
pozycjonowania, modyfikacji produktów istniejących w ramach marketingu pionowego
oraz dziaáania poĞrednie dotyczące wzrostu wartoĞci marki i jej kapitaáu oraz rozwoju
marek produktów lateralnych. Z punktu widzenia trwaáoĞci wzrostu wartoĞci marki
najistotniejsze znaczenie posiadają dziaáania poĞrednie. Wymagają one jednak znacznych
nakáadów finansowych oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiĊbiorstwem.
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