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Założenia i cele 
projektu

Opracowanie konceptów sprzedażowych (opakowań i 
etykiet), a także zasad wprowadzania do obrotu 
handlowego (zarządzanie kategorią i zasadami 
tradowymi) wieprzowiny i wołowiny w ramach systemów 
QMP i QAFP z wykorzystaniem informacji o redukcji 
emisji GHG.

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o 
najnowocześniejsze dostępne narzędzia badawcze i 
technologie 3D pozwalające na ocenę w środowisku 
laboratoryjnym zachowań, wyborów i percepcji 
konsumentów. Opracowywanie konceptów zostało 
zrealizowane w oparciu o badania konsumentów dot. 
skłonności zakupu produktów wytworzonych zgodnie z 
metodologią obniżonej emisji GHG i większą troską o 
środowisko. W tym celu zastosowano badania 
jakościowe (IDI, FGI) i ilościowe (metodą CAWI).



Sposób realizacji, moduły badawcze, dobór próby

Schemat badawczy

1. Etap eksploracyjny jakościowy
a) moduł konsumencki: 12 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), 6 osób/grupę
b) moduł ekspercki: 10 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) 
2.   Etap weryfikacyjny ilościowy
a) eksperymenty laboratoryjne w środowisku 3D metodą CAWI, na grupie konsumenckiej  

N=600
b) badanie postaw, zwyczajów zakupowych (U&A) oraz wrażliwości cenowej (PSM) metodą 

CAWI, na grupie konsumenckiej N=1000

Kryteria doboru respondentów/konsumentów dla etapu eksploracyjnego i weryfikacyjnego:
Wiek: 18-45
Płeć: kobiety 60%, mężczyźni 40%
Wykształcenie: średnie+
Dochody: średnie+
Zachowanie konsumenckie: osoby odpowiedzialne za zakupy, jedzące mięso/wędliny



Opis realizacji etapów

1.a) Moduł konsumencki został przeprowadzony w systemie tzw. creative lab, gdzie zasadą jest   
wypracowywanie poszczególnych konceptów opartych na eksploracji postaw i ocen  
respondentów. Wnioski płynące z wywiadów pogłębionych są w takim systemie  
przekształcane w reprezentacje graficzne, opisy konceptów strategicznych, które służą 
kolejnym grupom jako bodźce do dyskusji. Taka metodyka wywiadów sekwencyjnych 
umożliwia szybką jakościową weryfikację spostrzeżeń badawczych eliminując rozwiązania 
nie rokujące sukcesu, pozwalając jednocześnie rozwijać najbardziej obiecujące kierunki 
komunikacji sprzedażowej.
Materiały wizualne służące jako bodźce w dyskusji były opracowywane w środowisku  
laboratoryjnym 3D i dzięki technologii 
wirtualizacji pozwalały respondentom na pełniejsze doświadczenie konsumenckie oparte na 
immersji. Takie wsparcie technologiczne sprawiła, że metoda jakościowa FGI uzyskała  
wymiar poza deklaratywny, bowiem nie wymagała jedynie zwykłej retrospekcji od 
respondentów, a pozwoliła przywołać uczucia towarzyszące zakupom w sklepach.
Czas trwania jednego wywiadu/grupy: 2 godziny

Sposób realizacji, moduły badawcze, dobór próby



Opis realizacji etapów

1. b) Moduł ekspercki został przeprowadzony w formule rozmów/wywiadów (IDI) ze specjalistami z różnych 
dziedzin i obszarów zawodowych mających do czynienia z zagadnieniami związanymi z produkcją, handlem, 
wsparciem produkcji rolnej oraz zdrowia publicznego i edukacji społecznej. W doborze specjalistów 
kierowano się jak najszerszym spektrum ich wiedzy i doświadczenia mających potencjalne punkty styku z 
problematyką zrównoważonej produkcji,  ochrony środowiska i ich wpływu na zachowania konsumentów i 
ich świadomości żywieniowej.
Czas wywiadu: 1 godzina

2. a) Eksperymenty laboratoryjne zostały przeprowadzone metodą CAWI, z wykorzystaniem środowiska 
wirtualnych przestrzeni sklepowych 3 D oraz opakowań produktów (mięso paczkowane, wędliny 
paczkowane) w postaci cyfrowych modeli 3D. Dla zachowania czystości metodologicznej i celem 
ograniczenia czynników zakłócających pomiary, przestrzenie sklepowe oraz produkty zostały zaprojektowane 
w sposób uniemożliwiający jednoznaczne przypisanie do istniejącej nazwy sieci handlowej lub do marki 
konkretnego producenta. Wizualizacje miały charakter emanacji cech reprezentantów poszczególnych 
kategorii produktowej i handlowej, dzięki czemu badane atrybuty oznaczeń stały się czynnikiem głównym 
analiz z pominięciem czynników zakłócających. Respondenci byli obserwowani pod kątem ich zachowań i 
reakcji na przedstawiane typy i rodzaje komunikacji handlowej. 
Czas pojedynczego testu: 20 minut

Sposób realizacji, moduły badawcze, dobór próby



Opis realizacji etapów

2. b) Badanie postaw, zwyczajów zakupowych (U&A) uzupełnione o moduł wrażliwości cenowej 
(PSM) zostało przeprowadzone metodą CAWI. W kwestionariuszu wywiadu zostały 
wykorzystane wizualizacje oraz animacje pochodzące z testów laboratoryjnych w środowisku 
3 D, które posłużyły jako materiały bodźcujące.
Czas pojedynczego wywiadu: 20 minut

Sposób realizacji, moduły badawcze, dobór próby



Moduł eksploracyjny
Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 



Konsumenci; FGI

Zwyczaje konsumenckie w kontekście zakupu mięsa
▪ Konsumenci wyraźnie różnicują kategorie produktowe ze względu na ich trwałość i wymóg zachowania świeżości.

▪ zwłaszcza mięso (podobnie jak warzywa) wymusza na konsumencie staranność przy wyborze zakupowym.
(„zwracam uwagę na mięso i warzywa bo to się szybko psuje więc sprawdzam datę ważności”)

▪ problemem przy zakupie mięsa jest trudność obiektywnej oceny jego  jakości i świeżości, co zresztą często jest 
wymieniane zamiennie

▪ w przypadku zakupów w sklepach sieciowych, mięso jest albo paczkowane (tacki ofoliowane) albo podawane przez
personel z lady chłodniczej. W obu przypadkach bardzo trudno jest stwierdzić w sposób tradycyjny „na węch” czy 
dany kawałek mięsa jest świeży. Ocena wzrokowa jest także w opinii respondentów zawodna, bowiem zdają sobie 
sprawę, że oświetlenie w sklepach jest tak dobrane, aby mięso wyglądało apetycznie, a poza tym mają 
podejrzenia, że mięso wyłożone do sprzedaży mogło wcześniej zostać odpowiednio „upiększone” np. poprzez 
wstrzykiwanie wody

▪ data ważności jako element potwierdzenia świeżości jest traktowana często jedynie  jako informacja 
wspomagająca, bowiem i tu rodzą się u Respondentów podejrzenia, że mięso wcześniej zostało sztucznie 
„odświeżone”



Konsumenci; FGI

Jakość mięsa 
Według respondentów na dobrą jakość mają wpływ następujące elementy-w kolejności ważności:

▪ świeżość
▪ brak chemii
▪ brak antybiotyków
▪ brak hormonów – ten element głównie dotyczy mięsa drobiowego
▪ brak pompowania wodą
▪ sposób chowu (mięso drobiowe): klatkowy, wolny wybieg, ekologiczny. 

Uwaga: Przy mięsie wołowym i wieprzowym respondenci nie wymieniali sposobu chowu jako coś co biorą pod uwagę, 
ten aspekt jest zupełnie nieistniejący w ich świadomości

▪ rodzaj karmy: roślinny bez modyfikacji genetycznej
▪ kraj pochodzenia: Polska
▪ lokalizacja hodowli: jak najmniejsza odległość
▪ nazwa producenta

Sporządzona lista wskazuje bardzo wyraźnie, że w postrzeganiu dobrej jakości dominują elementy zagrażające jakości, 
a nie ją budujące.



Konsumenci; FGI

Zwyczaje konsumenckie w kontekście zakupu mięsa

Mięso jest kategorią o podwyższonym ryzyku, dlatego też konsumenci opracowują swoje prywatne strategie
i schematy zakupowe, aby mieć większą pewność, że kupili świeży produkt:

a) Starają się kupować głównie w „sprawdzonych” miejscach, czyli w takich gdzie już wcześniej kupowali i się nie zatruli

b) Preferują sklepy wyspecjalizowane w mięsie, które zdaniem Respondentów za dużo by straciły w przypadku jakiejś
wpadki jakościowej („to by się od razu rozniosło, bo my słuchamy co ludzie mówią, że gdzieś nie warto chodzić”)

c) Ideałem jest tzw. „Rzeźnik rodzinny”, gdzie cały personel jest rodzinnie zaangażowany w sprzedaż i produkcję i gdzie 
się można szczegółowo dowiedzieć więcej nawet na temat pochodzenia mięsa i co najważniejsze można mięso 
powąchać.

Generalnie przebijało się nastawienie nieufności i ograniczonego zaufania i do producentów i zwłaszcza do dużych sieci 
handlowych.
Respondenci mają przekonanie, że mięso o wysokiej jakości można jedynie kupić w małych wyspecjalizowanych 
sklepach,
gdzie także cały proces hodowlany jest do pewnego stopnia monitorowany („jeśli chcę np. tatara zrobić, 
to specjalnie zamawiam polędwicę w moim sklepiku i wiem że dostanę super świeży i niczym nie faszerowany kawałek”)



Konsumenci; FGI

Zwyczaje konsumenckie w kontekście zakupu 
mięsa drobiowego
Respondenci wyraźnie różnicowali swoje podejście do różnych rodzajów mięsa- drób był oceniany jako zdecydowanie
bardziej narażony na problemy z jakością. Wynika to z faktu, że mięso drobiowe jest postrzegane jako delikatniejsze
i przez to szybciej się psujące.

Sprawdzanie daty przydatności do spożycia było zdecydowanie częściej podnoszone jako konieczność przy zakupie 
drobiu niż w przypadku innych rodzajów mięsa.
Respondenci często też mówili, że utrudnienie w sprawdzeniu świeżości drobiu „na węch i dotyk” w dużych sklepach jest
w przypadku drobiu jeszcze bardziej dotkliwe niż przy innych mięsach. Deklarowano, że pierwsze oznaki psucia się mięsa
można by łatwo oszacować zwłaszcza na podstawie wyglądu skóry (śliskość, brak sprężystości), a nie przekonywać się 
dopiero w domu, że kupiło się mięso nie pierwszej świeżości.
Respondenci zgodnie twierdzili, że tylko drób z Polski daje jakąkolwiek gwarancję zachowania świeżości dzięki krótkiemu
czasowi od uboju do dostarczenia do sklepu.

Duża część respondentów deklarowała, że przy okazji sprawdzania daty ważności, szuka też na etykiecie informacji
o sposobie chowu i składzie paszy. Hodowla oparta o wolny wybieg i niemodyfikowana karma (np. GMO, kukurydza
zamiast soi) mają według respondentów istotny wpływ na jakość i smak mięsa.
Zakup drobiu z wolnego wybiegu z uwagi na wyższą cenę jest zarezerwowany przeważnie na jakieś specjalne
okazje (np. specjalni goście na obiedzie).



Konsumenci; FGI

Zwyczaje konsumenckie w kontekście zakupu 
mięsa wołowego 
Respondenci jakość mięsa wołowego różnicują przede wszystkim przez jego rodzaje wynikające z rozbioru tuszy

Wybór danego rodzaju podyktowany jest jego przeznaczeniem kulinarnym, ale też oczywiście ceną. 
Respondenci podkreślali, że często dokonują pewnego rodzaju kompromisu, godząc się na zakup gorszego rodzaju
(twardsze, bardziej kłopotliwe w obróbce) ze względu na koszt. Często dokonują z tego powodu wyborów zastępczych

(np. gulasz wieprzowy zamiast wołowego).

Generalnie mięso wołowe postrzegane jest jako mięso lepszej jakości i zdrowsze (mniej tłuste od wieprzowego) i kupowane 
jest też często na specjalne okazje (np. smażenie steków z gośćmi), gdzie efekt końcowy ma większe znaczenie.
(„jak mam przyjaciół na grilla to warto od czasu do czasu podać coś specjalnego z wyższej półki i zrobić PAWDZIWE steki”)

Respondenci mają też wrażenie, że hodowla bydła jest bardziej odporna na stosowanie podejrzanych praktyk (hormony, 
przyspieszacze wzrostu) od hodowli innych zwierząt. Żaden z respondentów nie był w stanie sobie przypomnieć jakiejś 
afery obecnej w mediach dotyczącej wołowiny. Respondenci wyrażali opinię, że mają większe zaufanie do mięsa 
wołowego niż do innych rodzajów, bez względu kto jest producentem- ważne żeby było z Polski.



Konsumenci; FGI

Zwyczaje konsumenckie w kontekście 
zakupu mięsa wieprzowego

Wieprzowina jest według respondentów tzw. „łatwym mięsem” czyli obróbka kulinarna nie jest wyzwaniem, 
a jego powszechna dostępność powoduje, że wybór i zakup dokonywany jest pod kątem ceny i przeznaczenia (schabowe,
mielone, gulasze, karkówka itd.)
Kolejną cechą braną pod uwagę jest stopień tłustości danego kawałka mięsa.

Generalnie mięso wieprzowe jest postrzegane jako najmniej zdrowe ze wszystkich trzech rodzajów, ale też podatne 
na stosowanie podejrzanych praktyk przy hodowli (hormony, antybiotyki, przyspieszacze wzrostu wagi). Jednocześnie
Respondenci wskazują wieprzowinę jako tradycyjnie polskie mięso i także polskością producenta kierują się przy zakupie
(„nie wyobrażam sobie żeby kupić schabowego z innego kraju- patrzę czy polska nazwa na paczce i już wystarczy”)



Konsumenci; FGI

Zaufanie do certyfikatów i wiedzy 
eksperckiej 

Respondenci w swych wypowiedziach deklarowali chęć zderzenia swojej wiedzy na temat jakości mięsa z rzetelną
na ten temat informacją, jednakże nie potrafili wymienić ani wskazać miejsca gdzie taką informację mogliby uzyskać.
Potwierdzanie jakości poprzez certyfikaty mogłyby być jednym z elementów bezpieczeństwa konsumenta, ale pytani
czy spotkali się z jakimiś certyfikatami na opakowaniach nie byli w stanie żadnego rodzaju wymienić.
Podnoszono w dyskusji potrzebę lepszej edukacji konsumenckiej, żeby można było być pewnym co dane oznakowanie
oznacza („ja już wiem np. co mam czytać na jajkach te zera, jedynki, z jajkami się udało, to nie można z kurczakami czy innym 
mięsem?”)

Równocześnie pojawiały się obiekcje co do rzetelności oznaczeń i certyfikatów. Według respondentów takie certyfikaty
powinna nadawać jakaś niezależna od branży instytucja. Wiarygodności dodałoby jakieś powiązanie z instytucjami 
kontrolnymi UE („ludzie mają małe zaufanie do takich certyfikatów, kto jest z kim powiązany, jakie ma korzyści, co to za
instytucja co je nadała”).



Wybory konsumenckie i wiedza

Zwyczaje zakupowe

Problemem podstawowym jest jednak umiejętność oceny jakości produktu. Przy 
wyborach kluczowe są standardowo zasłyszane opinie, reklamy i oznaczenia 
towarowe. Posiadana wiedza, nie pozwala na wyrobienie sobie własnego sądu co 
wpływa na jakość produktu i na jakie cechy warto zwracać uwagę, a mnogość 
oznaczeń zamiast pomagać wprowadza w umysłach konsumentów chaos i 
zagubienie.

Dodatkowo, jak przyznawali respondenci, występuje u nich brak zaufania do 
napotykanych certyfikatów, znaków jakości oraz określeń typy BIO lub EKO („nie 
wiadomo kto te certyfikaty nadaje, a twierdzić że coś tam jest bio to każdy sobie 
może”). 

„Tyle tego jest że się gubię”



Konsumenci; FGI

Oznaczenia i informacyjna zawartość 
opakowań 
Najważniejszą informacją znajdującą się na opakowaniach jest data przydatności do spożycia. Respondenci przyznawali, 
że na etykietach jest dużo więcej informacji, ale nie byli w stanie ich wymienić- polegało to bardziej na zgadywaniu co tam
się może znajdować typu: wartość kaloryczna, bez GMO, czy też eko lub bio. Generalnie powtarzała się wspólna opinia,
że opakowania niosą zbyt dużo informacji, których się w ogóle nie zauważa lub niewiele mówią i nie pomagają w wyborze.
(„jak się jest w sklepie to tyle tego jest naokoło że oczopląsu można dostać, nie ma czasu ani chęci żeby to czytać-
ja chcę znaleźć coś co znam, albo coś co szybko zwróci moją uwagę bez myślenia”).

Pytani jakiego typu informacji brakuje, wskazywali że informacja o rodzaju paszy, mogłaby by być wartościowa. 
Ale pojawiły się jednocześnie zdania, że taka informacja byłaby zbyt specjalistyczna i trudna do zrozumienia i oceny.

Bardzo często respondenci wspominali, że idąc tropem oznaczeń na jajkach lub mięsie drobiowym byłoby dla nich ważne
zaznaczyć skąd pochodzi dane mięso (rejon hodowli bydła w rozumieniu czystości środowiska/łąki) i w jaki sposób było 
hodowane- czy zapewniano humanitarne traktowanie i czy „były wybiegane i szczęśliwe”.

Przy omawianiu informacji, które są potrzebne i pomagają w wyborze produktów dobrej jakości po raz kolejny 
Respondenci zgodnie stwierdzili, że aspekt polskości ma dla nich ogromne znaczenie. Oprócz wiary w to, że polskie 
produkty żywnościowe są po prostu dobre, kwestia czysto pragmatyczna bliskości geograficznej postrzeganej jako 
niezbędnej dla zapewnienia maksymalnej świeżości ma tu olbrzymie znaczenie („nie wiozą tego nie wiadomo skąd więc się
nie zdąży zepsuć”).



Konsumenci; FGI

Poszanowanie klimatu- jego znaczenie 
w hodowli 
Respondenci byli w stanie wymienić spontanicznie jedynie kilka stwierdzeń opisujących co według nich oznacza hodowla
z poszanowaniem klimatu:

▪ bez wytwarzania ścieków
▪ bez CO2 z zastrzeżeniem, że nie bardzo wiadomo co to dokładnie oznacza
▪ dobra logistyka, która się przekłada na mniejszą potrzebę transportu- czyli mniej spalin

W trakcie dyskusji sami przyznawali, jak mało o tym wiedzą, mimo że temat staje się coraz bardziej obecny w mediach.
Z pewnym także zażenowaniem twierdzili, że kwestiami klimatycznymi nie przejmują się zbytnio i że jest to zagadnienie 
dużo bardziej istotne dla młodzieży niż dla osób starszych („to młodzi się tym zajmują, bo to oni będą z tym żyli”)

Należy podkreślić, że najważniejszą konkluzją z dyskusji był fakt, że respondenci nie byli w stanie znaleźć żadnego 
powiązania pomiędzy aspektem poszanowania klimatu a finalną jakością mięsa.



Konsumenci; FGI

Poszanowanie klimatu- jego znaczenie 
w hodowli 

Respondentom dużo łatwiej było za to znaleźć powiązania i elementy związku poszanowania klimatu na produkcję
rolną/roślinną. Poszanowanie klimatu oznacza tu mniej stosowania chemii, właściwe naturalne nawożenie i nawadnianie.
Respondenci nie pamiętali czy spotkali się z oznaczeniami odwołującymi się do poszanowania klimatu na 
opakowaniach produktów spożywczych poza informacjami o biodegradowalności tworzyw samego opakowania.

Warto też zwrócić uwagę na pojawiające się rozróżnienie między określeniami „klimat” i „środowisko”. 
Klimat jest pojęciem dużo bardziej abstrakcyjnym i globalnym, na który ma się ograniczony wpływ, 
natomiast środowisko to coś co jest blisko i wpływa na dobrostan ludzi i zwierząt- i co więcej można mieć na nie 
wpływ osobisty („środowisko to przyroda co mnie otacza, chcę mieszkać w zdrowym i nie śmierdzącym otoczeniu”)



Rozumienie określeń związanych z produkcją i 
hodowlą – mapy pojęciowe

„Teraz to wszystko już 
chce być eko i już się 

prawie uwagi na to nie 
zwraca”

Konsumenci; FGI

EKO- ekologiczna uprawa, naturalne uprawy bez chemii, rośliny i nasiona ze sprawdzonych 
źródeł. Krowy na łąkach, bez antybiotyków, pasza bez dodatkowych dziwnych domieszek, 
czyste obory. Trudno zweryfikować czy to prawda. Określenie mocno wyeksploatowane i 
kojarzące się ze ściemą marketingową i służące podbijaniu ceny, nie zwraca się już na to prawie 
uwagi.

BIO- mniej pryskane, naturalna produkcja gdzie ludzie mniej ingerują, lepiej przechowywane, 
zdrowsze, potrzebny certyfikat, na pewno droższe. Generalnie także chwyt marketingowy. Oba 
określenia (eko/bio) nachodzą na siebie i trudno powiedzieć co decyduje że dany produkt jest 
bio czy eko, aczkolwiek wydaje się że eko dotyczy bardziej sposobu produkcji i co zostawia w 
środowisku, a bio to to co my konsumenci dostajemy.
(„bo np. uprawa avocado nie jest eko a produkt już jest bio”)

Na przedstawiane kolejno pojęcia Respondenci przyznawali że się z nimi spotkali, natomiast ich jednoznaczne 
rozumienie i interpretacje nastręczały sporo trudności. Dodatkowo niektóre z określeń było łatwiej opisać w aspekcie 
upraw roślinnych niż hodowli mięsnej. Wynika to z jeszcze mniejszych zasobów wiedzy konsumentów- uprawa roślin 
wydaje się być rozumiana „bardziej instynktownie i naturalnie” niż hodowla, która jest dużo bardziej skomplikowana.



Rozumienie określeń związanych z produkcją i 
hodowlą – mapy pojęciowe
Gazy cieplarniane- ogólnie kojarzy się z ocieplaniem klimatu i powstawaniem dziury ozonowe (respondenci nie byli w 
stanie wskazać jak GHG wpływa na dziurę ozonową), zanieczyszczenie powietrza, za dużo fabryk, piece domowe, CO2 
jako chyba główny komponent, w rolnictwie traktory i hale przetwórcze. Przez to topnieją lodowce i ogólnie masakra.

Ślad węglowy – zanieczyszczenie środowiska i powietrza, leci z kominów i spaliny z samochodów, używanie pestycydów i 
maszyn do upraw. Używanie dużej ilości węgla do produkcji- kotły pracują i wędzarnie. Pozostałości w płucach. Miernik 
ile czasu trzeba, żeby coś uległo degradacji. Nadmierne wydzielanie CO2. Generalnie to coś złego i źle się kojarzy.

Zrównoważona produkcja – szacunek do pracowników i produkcji, niezaleganie w magazynach, świadome zmniejszanie 
zysku firmy dla dobra ogółu/świata, dopilnowanie żeby się nic nie marnowało, korzystanie z wody w mądry oszczędny 
sposób, ograniczenie niepotrzebnego dręczenia zwierząt. Odpowiedni balans EKO/BIO. To jednak jest dość 
skomplikowane i nie w pełni jasne i może mieć dużo interpretacji.

Zrównoważone rolnictwo- precyzyjne nawożenie, warzywa oddają minerały do gleby, wszystko naturalne, obieg 
zamknięty, nie jałowienie gleby, bez ekspansji środowiskowej zgodnie z danymi regionami rolnymi, mądre 
wykorzystanie ziemi, bez nawozów.
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Rozumienie określeń związanych z produkcją i 
hodowlą – mapy pojęciowe
Przytoczone wypowiedzi można podsumować następująco:
▪ obecne w przestrzeni publicznej określenia są rozumiane bardzo mgliście i często daleko od ich prawdziwych znaczeń. 

Można to nazwać chaosem pojęciowym.

▪ wiedza na temat czynników występujących przy produkcji rolnej i hodowli jest bardzo fragmentaryczna

▪ konsumenci nie mają motywacji, aby swoją wiedzę poszerzać, bowiem nie widzą w tym  korzyści dla siebie. Wynika to 
z faktu, że konsumentom nawet w przypadku posiadania szerszej wiedzy bardzo trudno byłoby ją wykorzystać do 
weryfikacji np. twierdzeń producenta o stosowaniu jakiejś metody produkcyjnej. Dodatkowo konsumenci nie mają 
czasu i energii  na szczegółowe rozważania przy półce

▪ konsumenci bardzo nieufnie podchodzą do oznaczeń, traktując je jako metodę na podniesienie ceny (przede 
wszystkim EKO i BIO), jednocześnie uznając je nawet podświadomie za wskazania lepszej jakości

Respondenci jedynie w odniesieniu do EKO i BIO byli w stanie przyznać, że to przekłada się na jakość produktu. Resztę 
omawianych określeń traktowali jako bardziej odnoszące się do spraw klimatycznych bez wpływu na jakość finalnego 
produktu.

Konsumenci; FGI



Rozumienie określeń związanych z produkcją i 
hodowlą – mapy pojęciowe
Należy zwrócić uwagę na odbiór pojęcia produkcji/rolnictwa zrównoważonego, który spontanicznie kojarzył się 
bardzo pozytywnie. Ciekawe jest to, że budził w respondentach bardzo wiele interpretacji, ale wszystkie 
nacechowane dobrymi emocjami. To określenie mimo że nie wprost, ale miało w rozumieniu respondentów 
przełożenie na finalną jakość (rozsądne nawożenie czyli mniej chemii, zwierzęta dobrze traktowane czyli 
zdrowsze). Pojęcie to ma bardzo szerokie pole semantyczne i może mieć potencjał komunikacyjny o holistycznym 
charakterze.
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Potencjał komunikacyjny istniejących oznaczeń
Respondentom przedstawiono kilku wyrazistych reprezentantów istniejących w przestrzeni handlowej oznaczeń i linii 
narracyjnych- różnych pod względem złożoności, aby ocenić ich potencjał perswazyjno-informacyjny oraz 
przystawalność do istniejących u respondentów postaw.

Goodvaley- marka znana respondentom, aczkolwiek spontanicznie mieli trudność ze wskazaniem czym różni się od 
innych. Wskazywali oczywiście na fakt dominującej na opakowaniach zieleni, sugerującej że są to produkty ekologiczne, 
ale bez „nachalnego EKO znaku”. Oceniając szczegóły opakowań, respondenci stwierdzili że są one dość jasno oznaczone, 
ale przyznawali, że właściwie nie zwracali na nie uwagi robiąc zakupy. Przy szczegółowym omawianiu poszczególnych 
oznaczeń najwięcej wątpliwości budził znak „zerowy ślad węglowy”. Oprócz tego, że ślad węglowy generalnie jest 
sformułowaniem niejasnym, dodatkowo tak restrykcyjnie zero jedynkowo stwierdzenie budziło nieufność („nie ma tak, 
żeby czegoś w ogóle nie było- to nie możliwe, musieliby w jakiejś bańce i pod kopułą wszystko robić”). Jedynym 
oznaczeniem mającym bezpośredni związek z jakością produktu było wg respondentów „z chowu bez antybiotyków”. Co 
ciekawe oznaczenie „od pola do stołu” było odbierane jednoznacznie pozytywnie jako informacja o skróconej logistyce 
czyli pośrednio o zapewnieniu świeżości produktowi. Respondentom podobały się reklamy TV- znajdowali w nich troskę 
producenta o klimat, aczkolwiek oceniali je jako skierowane głównie do osób młodych- bardziej wyczulonych na ten 
aspekt.
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Potencjał komunikacyjny istniejących oznaczeń

Nutri-score- część respondentów spotkała się z takim oznakowaniem produktów, ale nie byli w stanie stwierdzić co ono 
przekazuje. Dominowało przekonanie, że głównie dotyczy opakowań i ich sposobu produkcji oraz poniesionym 
nakładom energetycznym.
Takie skojarzenia brały się głównie z bliskości takiego oznakowania z tymi spotykanymi na produktach AGD. Po dłuższej 
dyskusji, respondenci doszli do wniosku, że pomimo dość prostego wydawałoby się w formie przekazu, to jest ono 
mocno mylące-nie wiadomo czy mówi o poziomie kaloryczności czy o zdrowotności produktu. W szczególności 
porównanie soku bio z literą D i margaryny (73% tłuszczu) także z literą D spowodowało zupełny zamęt u 
respondentów-nie byli w stanie zrozumieć, od czego w takim razie zależy to oznakowanie i jak się nim kierować przy 
zakupach („nic z tego nie rozumiem- to taki sok jest niezdrowy? To bez sensu”)
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Potencjał komunikacyjny istniejących oznaczeń
Origin green- koncept całościowego programu irlandzkiego przedstawiony w formie spolszczonej (zielony rodowód) 
posłużył jako materiał sondujący gotowość konsumentów do zrozumienia bardziej zaawansowanych i złożonych 
koncepcji. Przedstawione założenia, formy realizacji i osiągnięcia programu zostały odebrane jako bajkowe i nierealne. 
Pojawiły się głosy, że jest to program rządowy wyłącznie o wymiarze politycznym i mający na celu wyłącznie zyski 
partyjne. 
Wyjawienie, że jest to program prawdziwy, ale istniejący w Irlandii, diametralnie zmienił optykę respondentów. 
Jednogłośnie uznali, że to jest bardzo ambitne zamierzenie i bardzo wartościowe dla wszystkich: producentów, 
konsumentów, środowiska. Wyrażali jednocześnie opinię, że w takim programie mogliby się znaleźć wyłącznie 
potentaci rolni- próg wejścia wydawał się bardzo wysoki i wymagający dużych nakładów finansowych, aby sprostać 
jego wymogom. 
Jednocześnie przyznawali, że gdyby udało się zrealizować- przynajmniej w jakiejś części tego typu projekt, którego 
uczestnicy zgodziliby się stosować do wspólnych dobrych praktyk to taki „zielony/green” produkt chętniej by wybierali 

od innych („jakby by były dwa to bym wziął ten green – bo CZEMU NIE”
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Potencjał informacyjny istniejących symboli 
ochrony klimatycznej
Respondentom poddano pod dyskusję szereg najbardziej popularnych i typowych znaków graficznych odwołujących się do kwestii 
ochrony klimatu i ekologii.

Znaki generalnie operują kilkoma symbolami występującymi w różnych konfiguracjach: kulą ziemską, dłońmi, stopą, liśćmi/rośliną, CO2. 
Respondenci podnosili kwestię mnogości znaków i braku ujednolicenia, padały stwierdzenia o zagubieniu w mnogości stosowanych 
symboli, których znaczenia za każdym razem trzeba się domyślać. Dodatkowo nie zawsze jest jasne, czy oznaczenie dotyczy produktu
czy też opakowania. Jedynym jednoznacznym oznaczeniem jest symbol recyklingu (obieg zamknięty strzałkami) mający już 
ugruntowaną i standardową postać graficzną, bowiem stosowany jest od wielu lat i konsumenci się go „nauczyli”.

Najwięcej wątpliwości pojawiło się przy symbolu stopy (carbon print)-respondenci nie byli w stanie zinterpretować tego znaku, 
zdecydowanie opowiadali się za odpowiedniejszym korzystaniem z samego wzoru CO2 jako bardziej jednoznacznym odniesieniem do 
zanieczyszczenia atmosfery („ale ta stopa czarna to oznacza że co- że odcisnęli coś niedobrego?”).

Respondenci od tego typu oznaczeń oczekują przede wszystkim klarowności przekazu i skupieniu się na jednym wybranym zagadnieniu-
dlatego też koncepcja tzw. multiznaków (typu używanego przez origin green) została właściwie jednomyślnie skrytykowana jako zbyt 
skomplikowana.
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Potencjał informacyjny istniejących symboli 
ochrony klimatycznej

Jednak podstawowym  problemem jaki się  pojawiał było znalezienie postrzeganego związku między symbolami 
klimatycznymi a jakością kupowanego produktu. 
Respondenci byli w stanie znaleźć jedynie odległe powiązania opierające się głównie na domniemaniu, że jeśli już jakiś 
producent włożył wysiłek w produkcję ograniczającą szkody klimatyczne to także zależy mu na jakości produktu i że 
ogólnie to dobrze o nim świadczy („rolnik który szanuje klimat to w sumie spoko gościu”)

Trzeba podkreślić, że ze wszystkich dyskusji wyłania się wniosek, że ochrona klimatu jest dla Respondentów czymś 
odległym i nie czują,  że to ich dotyczy. Natomiast jakość dotyka ich bezpośrednio tu i teraz i to jest dla nich kwestia 
(oprócz ceny) najważniejsza.
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Gotowość konsumentów na różne style narracji-
testowanie hipotez
Respondenci zostali skonfrontowani z kilkoma konceptami narracyjnymi stworzonymi dla potrzeb projektu i służącymi jako 
bodziec testujący, w których kwestie klimatu, jakości, dobrostanu zwierząt i człowieka były konfigurowane w różny sposób, tak
aby wyodrębnić styl i elementy o największym potencjale przystawalności do oczekiwań i gotowości akceptacyjnej u 
konsumentów.

Koncept 1- „dobrostan”

Ekologia, uprawy ekologiczne, hodowla ekologiczna – z tymi pojęciami coraz częściej się spotykamy, wchodząc do sklepu też 

widzimy coraz więcej produktów oznaczonych EKO.

Nasze Stowarzyszenie Hodowców (bydła, trzody, drobiu) przede wszystkim postawiło sobie za cel produkowanie mięsa najwyższej 

jakości. A nasze podejście do hodowli ekologicznej polega na tym, żeby zwierzęta przez nas hodowane miały zapewnione 

maksymalnie dobre warunki życia, dużo przestrzeni i bardzo zdrową naturalną paszę bez żadnych domieszek. EKO to znaczy 

dobrostan zwierząt i  jakość.

Respondenci dobrze przyjęli taki sposób na „oswojenie” pojęcia EKO, aczkolwiek bardzo ugruntowane przeświadczenie, że EKO 
znaczy drogo, nie pozwalała na pełną akceptację takiej narracji. 
Natomiast cała część o podmiotowym traktowaniu zwierząt była przyjęta bardzo pozytywnie i określona jako „ważna dla mnie 
informacja”
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Gotowość konsumentów na różne style 
narracji- testowanie hipotez

Koncept 2- „człowiek”

Ekologia, uprawy ekologiczne, hodowla ekologiczna – z tymi pojęciami coraz częściej się spotykamy, wchodząc do 

sklepu też widzimy coraz więcej produktów oznaczonych EKO.

Nasze Stowarzyszenie Hodowców (bydła, trzody, drobiu) przede wszystkim postawiło sobie za cel produkowanie 

mięsa najwyższej jakości. Poprzez stosowanie zasad hodowli ekologicznej, gdzie pasza jest naturalna, zwierzętom nie 

podaje się antybiotyków mamy pewność, że produkty oznaczone EKO pozytywnie wpływają na zdrowie konsumentów 

dając im wszystko co najlepsze z natury. EKO znaczy zdrowie.

Respondenci zwracali uwagę, że w takim komunikacie jest za mało konkretów, aby te zapewnienia mogły się stać 
wiarygodne, natomiast zostało dobrze docenione staranie hodowców o końcowego nabywcę, że o nim myślą.
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Gotowość konsumentów na różne style 
narracji- testowanie hipotez
Koncept 3 – „środowisko”

Ekologia, uprawy ekologiczne, hodowla ekologiczna – z tymi pojęciami coraz częściej się spotykamy, wchodząc do 

sklepu też widzimy coraz więcej produktów oznaczonych EKO.

Nasze Stowarzyszenie Hodowców (bydła, trzody, drobiu) przede wszystkim postawiło sobie za cel produkowanie 

mięsa najwyższej jakości. Jednakże nie możemy ignorować wpływu hodowli na środowisko. Dlatego wprowadziliśmy 

procesy produkcji które zdecydowanie obniżyły emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody i skróciły odległości w 

transporcie. EKO oznacza produkty przyjazne dla środowiska.

I dla Ciebie i dla środowiska

Respondenci ocenili ten koncept na tle pozostałych jako najlepszy, gdzie są jasne intencje hodowców. Docenione 
zostały przedstawione tam konkrety, które są i zrozumiałe i wiarygodne. Wskazanie benefitów dla konsumentów i dla 
środowiska pozwoliło zmniejszyć pojawiający się w dyskusjach dysonans między egoizmem a altruizmem („ ja wiem 
że środowisko jest ważne, ale dla samego klimatu to się nie poświęcę żeby coś kupić, a jak tak przy okazji dobrze 
zrobię to w sumie CZEMU NIE”).
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Gotowość konsumentów na różne style 
narracji- testowanie hipotez
Respondenci zwracali uwagę, że kluczową kwestią w takich informacjach jest wiarygodność, która może 
być budowana przez podkreślanie restrykcyjnego podejścia „stowarzyszenia” do swoich członków i zasad 
tam panujących.
Jeśli hodowca znalazł się w takim gronie, to musi być wiadomo, że spełnia wszystkie jakościowe kryteria.

Po raz kolejny dało o sobie znać ograniczone zaufanie konsumentów do różnego rodzaju marketingowej 
„ściemy”- konsumenci chętnie uwierzą w przekaz, ale pod warunkiem, że ktoś daję gwarancję kontroli 
(„takie stowarzyszenie to powinno być niezależne i najlepiej żeby też spełniało unijne europejskie normy”).

Zdecydowanie też wiarygodność jest większa w stosunku do grupy producentów stosujących się do 
wspólnych zasad niż do pojedynczej firmy, która wydaje się być poza jakąkolwiek stałą kontrolą.
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Symbolika znaków- alegoryczność czy konkret 
Respondenci po serii prezentowanych symboli nawiązujących do ograniczeń emisji CO2 (najbardziej rozpoznawalnej 
składowej gazów cieplarnianych) zgodnie doszli do wniosku, że oznaczenia muszą być jednoznaczne i konkretne. 
Pomimo, że niektóre z grafik znalazły uznanie za artystyczny wydźwięk, to i tak respondenci oczekiwali komunikacji 
klarownej i expressis verbis. (poniżej kilka przykładów prezentowanych kierunków graficznych)

Respondenci wskazywali, że elementami które powinny się znaleźć w komunikacji są liście nawiązujące do zdrowego 
środowiska, wzór CO2 ale w sposób wyraźniej go „kontrolujący”. Pojawiało się także często zdanie, że podkreślenie w 
jakiś sposób troskliwości (liście kojarzące się z dłońmi) mogłoby by być ciekawym zabiegiem symbolicznym.
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Symbolika znaków- alegoryczność czy konkret 
Respondenci oceniali w kolejnej rundzie dyskusyjnej symbole eksponujące kwestie kontroli emisyjnej CO2.
Jako najbardziej rokujące pod względem jasności przekazu wskazano:

▪ symbol nawiązujący do drogowego znaku zakazu, sugerując jednocześnie, że warto go jeszcze bardziej wybić na 
pierwszy plan  („taki znak drogowy jest w pełni zrozumiały, niech on będzie związany bezpośrednio z czymś co 
jest w hodowli ważne to będzie jeszcze mocniej i będzie też bardziej zauważalne na opakowaniu”). 
Zmodyfikowany znak na liściu uzyskał pełną aprobatę respondentów.

▪ oraz opiekuńcze ręce, otulające Ziemię („ten znak mówi wszystko, że chronimy, że CO2 jest groźny- ta czerwona 
dłoń to mówi i że dbamy o coś więcej niż tylko o klimat- właściwie tam wszystko ważne można sobie podłożyć”). 

Respondenci zwracali także uwagę, że ten znak bardzo rzuca się w oczy i byłby łatwo zauważalny na opakowaniach.
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Oznaczenia jednostkowe czy systemowe 
Respondenci rozważali kwestie wygody oznakowań- co może wpływać na lepsze doświadczenie zakupowe i pomagać 
w wyborach. Po raz kolejny podnoszona był problem przeładowania informacyjnego w sklepach, co paradoksalnie 
utrudnia zrobienie rozważnych i przemyślanych zakupów.
Konsumenci nawet chcąc wybrać produkt najlepszy zgodnie z różnymi kryteriami, bardzo szybko się męczą i 
przechodzą na tzw. tryb autopilota kupując to do czego są już przyzwyczajeni lub co jest akurat wyeksponowane na 
półkach (np. w promocji)

Podkreślano, że dobrze zaprojektowany system nawigowania w sklepie bardzo ułatwiałby dotarcie do poszukiwanej 
akurat kategorii produktów. Jako idealne rozwiązanie wskazano połączenie jasnych i klarownych oznaczeń na 
produktach z system sklepowym wykorzystującym te same oznaczenia („gdyby mi dobrze wskazać gdzie mam pójść i 
co tam znajdę a potem to samo już widzę na paczkach to wszystko jest łatwe, szybkie i zrozumiałe”). Respondenci też 
zwracali uwagę na zdawałoby się oczywisty fakt potrzeby umieszczania na opakowaniach tylko najważniejszych 
oznakowań- czyli coś co mówi o jakości i coś co mówi o wyjątkowości produktu.
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Oznaczenia jednostkowe czy systemowe 
Zawężając dyskusję do opakowań mięsa respondenci uznali, że jeśli producent chce zaprezentować się jako dbający 
nie tylko o jakość ale też o środowisko powinien powiązać z sobą te dwa wątki, tak żeby się wzajemnie wspierały  
(„to musi być jakoś łącznie- bo wtedy też łatwiej mi zrozumieć, że dbanie o środowisko nie odbywa się kosztem 
jakości”)

Przedstawione respondentom jedno z możliwych zestawień oznaczeń uznane zostało za optymalne.

Konsumenci; FGI



Oznaczenia jednostkowe czy systemowe 

Konsumenci; FGI

Przykładowe sposoby na oznaczenie wydzielonych miejsc w sklepie 
generalnie spotkały się z pozytywnym odbiorem jako zdecydowanie 
ułatwiające znalezienie danego rodzaju produktów, natomiast negatywnie 
zostały ocenione hasła jako zbyt koncentrujące się na sprawach klimatyczno-
środowiskowych pomijając przystawalność do samych produktów 
spożywczych („przyjazne dla środowiska- to bardziej o opakowaniach, dla 
klimatu coś mówi może o zrównoważeniu ale nie zachęca do produktów, a to 
z zakupami to za długie i w sumie niejasne”)



Główne wnioski z badań jakościowych
▪ konsumenci nie mają wiedzy na temat jakości produktów i kwestii około klimatycznych pozwalającej na świadome 

wybory

▪ konsumencka mapa pojęciowa oznaczeń, konceptów, narracji jest zbudowana z chaotycznych stwierdzeń i przekonań, 
które nachodzą na siebie, w skutek czego mają bardzo małą siłę perswazyjną 

▪ panuje ograniczone zaufanie do różnego rodzaju symboli i oznaczeń mówiących o standardach jakościowych produktów, 
wyjątek stanowią oznaczenie kojarzone z UE-konsumenci wierzą w obiektywizm i wysokie standardy prezentowane 
przez instytucje unijne

▪ ochrona klimatu jest pojęciem oddalonym od codziennych doświadczeń ludzi, dużo bliższe jest pojęcie środowiska 
wydające się być bliżej i bezpośrednio mogące wpływać na dobrostan człowieka i zwierząt

▪ kwestie dbania o środowisko nie są znacząco brane pod uwagę przy zakupie jednego czy innego produktu-liczy się 
przede wszystkim cena i jakość nie zagrażająca zdrowiu

▪ konsumenci odczuwają jednak, że potrzeba myślenia o środowisku pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej, 
jednakże jest to coś co warto robić trochę przy okazji, co najlepiej uwypukla pojawiająca się bardzo często w dyskusji 
fraza „CZEMU NIE”, dlatego przyszła komunikacja powinna podkreślać dwóch beneficjentów zakupu produktu: 
konsumenta na pierwszym planie a potem środowisko

Konsumenci; FGI



Główne wnioski z badań 
jakościowych

▪ oznakowanie rygoru emisyjnego CO2 jest jednoznacznie przyjmowane jako 
ważne, ale musi występować w bliskiej styczności z oznaczeniem jakościowym 
produktu, gdyż inaczej staje się jedynie dodatkowym symbolem

▪ oznakowanie bazujące na dbaniu i opiece niesie ze sobą dużo szerszy przekaz-
mówi nie tylko o emisyjności CO2 ale komunikuje aspekt zrównoważenia, co 
dobrze się łączy z oczekiwaną wysoką jakością produktu

Konsumenci; FGI



Moduł weryfikacyjny ilościowy
Badanie ilościowe (CAWI) 



Dobór próby

ZAKUPY:

• Kupili mięso i wędliny paczkowane w ciągu ostatnich 
30 dni 

• Osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za 
zakupy w gospodarstwie domowym

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

• wieś – 29% próby

• miasto do 100 tys. mieszkańców – 34% próby

• miasto do 100-500 tys. mieszkańców  - 21% próby

• miasto powyżej 500 tys mieszkańców – 16% próby

WIEK (+/-5%): 

• 18 – 24 lata - 19% próby

• 25 – 34 lat - 33% próby

• 35 – 44 lat - 21% próby

• 45 – 54 lat - 27% próby

WYKSZTAŁCENIE: 

• zawodowe- 10% próby

• średnie - 47% próby

• wyższe - 43% próby

CAWI, N=1002

TheStore N=60045% 55%
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theStore3 retail lab to zaawansowany i łatwy w obsłudze pakiet narzędzi pozwalających 
na optymalne planowanie przestrzeni handlowej. 
theStore3 pozwala testować w przestrzeni dowolną hipotezę, np. ustawić nowy 
planogram na półce i precyzyjnie określić reakcję nabywców na zmiany w sklepie przez 
realizację dedykowanych eksperymentów laboratoryjnych.



Przebieg testów
Wykorzystanie środowiska 3D pozwoliło na przeprowadzenie kilku fal testów, gdzie odwzorowano wnętrza 
popularnych sieci handlowych, dbając o maksymalne ich zanonimizowanie, aby ograniczyć zaburzający 
wpływ ew. niechęci lub przywiązania respondentów do danej marki.

Testy miały na celu zmapowanie typowych sposobów poruszania się konsumentów w sekcji mięsnej oraz 
reakcje na różne konfiguracje oznakowani stosowanych na opakowaniach osadzonych w kontekście sklepu.

Ocenie podlegała także intuicyjność kierowania się do danego miejsca na półce lub lodówce na podstawie 
stosowanych znaków i symboli.

Cały proces testowania skierowany został na wypracowanie najbardziej optymalnego stosowania oznaczeń 
oraz zbudowania najbardziej typowej ścieżki poruszania się konsumenta. 

Wnioski zostały wykorzystane do stworzenia scenariuszy bodźcujących w formie animacji, które stały się 
elementami torującymi w badaniu weryfikacyjnym (moduł ilościowy CAWI N=1000), których wyniki są 
prezentowane na kolejnych slajdach.

Testy laboratoryjne w interaktywnym środowisku 3D



PRZYKŁAD PRZEBIEGU TESTU Z WYKORZYSTANIEM theStore3



PRZYKŁAD PRZEBIEGU TESTU Z WYKORZYSTANIEM theStore3



PRZYKŁAD PRZEBIEGU TESTU Z WYKORZYSTANIEM theStore3



Zwyczaje zakupowe
Kanał sprzedaży, okazja zakupu



Miejsce zakupu mięsa i wędlin paczkowanych
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Dyskonty są zdecydowanym liderem wśród 
kanałów sprzedaży dla mięsa i wędlin 
paczkowanych - 9 na 10 respondentów robi 
zakupy mięsne w dyskontach.
Może to wskazywać na dużą ważność czynnika 
ceny przy wyborze produktów mięsnych.

R6. Powiedział(a) Pan(i), że kupuje mięso i wędliny paczkowane. Proszę powiedzieć, w jakich typach sklepów kupił(a) Pan(i) mięso w ciągu ostatniego miesiąca.

N=1002



Miejsce zakupu mięsa i wędlin paczkowanych
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Osoby kupujące w dyskontach
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Wśród osób kupujących mięso i wędliny 
paczkowane w dyskontach drugim 
najpopularniejszym kanałem jest handel 
nowoczesny (hiper i supermarkety).

R6. Powiedział(a) Pan(i), że kupuje mięso i wędliny paczkowane. Proszę powiedzieć, w jakich typach sklepów kupił(a) Pan(i) mięso w ciągu ostatniego miesiąca.

N=910



Okazja zakupu
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Zarówno mięso jak i wędliny są 
najczęściej kupowane przy okazji 
mniejszych regularnych 
zakupów. 

Mięso nieznacznie częściej niż 
wędliny jest kupowane na zapas, 
w ramach większych np. 
cotygodniowych zakupów. 

U1.. Proszę przypomnieć sobie sytuację, w której ostatnio 
kupował(a) Pan(i) mięso i wędliny paczkowane. Myśląc o tej 
sytuacji proszę powiedzieć jakiego rodzaju były to zakupy? 

N=1002



Częstość kupowania mięsa i wędlin
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70% konsumentów przynajmniej raz w tygodniu ma 

styczność z produktami mięsnymi i wędlinami w sklepach – tak 
duża częstość kontaktów z półką i produktami z kategorii daje  
ogromną szansę na oddziaływanie na zachowania konsumenckie 
przez komunikację w sklepie.

U3. Jak często kupuje Pan(i) następujące produkty? 

N=1002



Konsumpcja mięsa i 
wędlin



Częstość spożywania mięsa i wędlin

4%

36%
34%

19%

4%
2% 1%

3%

27%

34%

23%

6%
5%

2%2%

10%

22%
19%

12%

22%

14%
16%

53%

17%

9%

4%
0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu Raz w miesiącu Rzadziej niż raz w
miesiącu

Nie jemy tego
produktu

Paczkowane mięso drobiowe Paczkowane mięso wieprzowe Paczkowane mięso wołowe Wędliny paczkowane
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U9. Jak często w Pana(i) gospodarstwie domowym spożywa się te rodzaje mięsa?

W 86% gospodarstw domowych wędliny są jedzone 
przynajmniej raz w tygodniu. 
Z mięs najczęściej wybierany jest drób (74% >raz w tygodniu), 
a najrzadziej wołowina – aż 14% w ogóle nie je tego rodzaju 
mięsa.  

N=1002



Zmiana zwyczajów żywieniowych
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U8. Czy w Pana(i) ocenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) gospodarstwie domowym zmieniła się ilość spożywanego mięsa i wędlin?

N=1002



Motywacje zmian zwyczajów żywieniowych (1/3)
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U8.2/3/4/5. Powiedział(a) Pan(i), że w pana gospodarstwie je się teraz mniej […] niż 12 miesięcy temu. Jakie są powody tej zmiany?
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Motywacje zmian zwyczajów żywieniowych (2/3)
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Motywacje zmian zwyczajów żywieniowych (3/3)
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Zmiana zwyczajów żywieniowych

W zależności od rodzaju mięsa, między 27% a 31% respondentów deklaruje, że je go mniej niż rok temu. 
Najwięcej konsumentów straciła wołowina, w drugiej kolejności drób. 
67% respondentów je więcej lub tyle samo wieprzowiny i wędlin w porównaniu do ubiegłego roku.

Głównym powodem zmniejszenia konsumpcji mięsa są cena i oszczędności.
Dodatkowo w przypadku drobiu respondenci wskazują na spadek jakości mięsa.

Charakterystyczne dla wieprzowiny i wędlin jest zmniejszenie konsumpcji ze względu na zdrowie i zmianę 
stylu odżywiania.

Ochrona dobrostanu zwierząt jest częściej wskazywana jako powód zmniejszenia spożycia 

mięsa drobiowego i wołowego, natomiast w przypadku wieprzowiny i wędlin częściej powodem jest 

ochrona klimatu. 
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U10. Przy jakich okazjach w Pana(i) gospodarstwie domowym spożywa się te rodzaje mięsa?

N=1002



Jaki rodzaj mięsa je 
Pan(i) najczęściej?

59

Jaki rodzaj wędlin je 
Pan(i) najczęściej?

N=1002N=1002

Pytanie otwarte Pytanie otwarte



Ocena jakości mięsa i 
wędlin



Ocena jakości 
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U7. Czy w Pana(i) ocenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniła się jakość następujących produktów?

N=1002



Znajomość systemów jakości (1/2)
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U12. Czy zna Pan(i) poniższe systemy jakości w przetwórstwie żywności?

N=1002



Znajomość systemów jakości (1/2)
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U13. Który z systemów jakości w przetwórstwie żywności dotyczy jakości w przetwórstwie mięsa?

N=1002



Jakość mięsa i wędlin

10% respondentów uważa, że jakość mięsa lub wędlin pogorszyła się w ciągu ostatnich 
6 miesięcy. Najwięcej osób wskazuje na utratę jakości mięsa drobiowego.

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem świadczącym o jakości produktu jest  „Jakość 
Tradycja” i listek „Rolnictwa  Ekologicznego”. 

Najwięcej wskazań na system jakości stosowany w produkcji mięsa ma oznaczenie QMP 
(40% wskazań na mięso wołowe).
QAFP jako program dla mięsa drobiowego i wieprzowiny jest słabiej rozpoznawalny 
(21% wskazań na drób i 24% na wieprzowinę i wędliny).



Ocena konceptów





Dyskont; Koncept 1 „Trawa”



Handel Nowoczesny; Koncept 1 „Trawa”



Handel Tradycyjny; Koncept 1 „Trawa”





Dyskont; Koncept 2 „Dłonie”



Kanał Nowoczesny; Koncept 2 „Dłonie”



Kanał Tradycyjny; Koncept 2 „Dłonie”





Dyskont; Koncept 3 „Liść”



Kanał Nowoczesny; Koncept 3 „Liść”



Kanał Tradycyjny; Koncept 3 „Liść”



Na ile zgadza się Pan(i) 
ze stwierdzeniami:

T2B: Suma stwierdzeń „Zgadzam się” i 
„Zdecydowanie się zgadzam”
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N=1002/

N=334/koncept



Profile oceny konceptów
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Ocena konceptów

Wszystkie koncepty zostały pozytywnie ocenione jako wyróżniające się w przestrzeni sklepowej, 
podkreślające stosowanie zasad zrównoważonej produkcji przyjaznej dla środowiska i wiarygodne dla 
konsumentów.

Koncept „Dłonie” zdobył średnio najwięcej pozytywnych wskazań i wyróżnia się na najistotniejszych dla 
projektu wymiarach: „Proces produkcji jest przyjazny dla środowiska”, „Tak oznaczone miejsce wyróżnia 
się w sklepie”, „Tak oznaczane produkty są wysokiej jakości”.

Symbol „Dłonie” jest najszerzej akceptowany w grupie osób, które kupują tyle samo lub więcej mięsa i 
wędlin, w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz w grupie osób, które kupują mniej mięsa i wędlin ze 
względu na ochronę klimatu.

W grupie osób, które kupują mniej mięsa i wędlin (głównie motywowane ceną) bardziej wyróżnia się 
koncept „Trawa” – jednak należy pamiętać, że nie jest to grupa docelowa kampanii.
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Koncept 2 „Dłonie”
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Koncept 3 „Liść”
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Osoby, które kupują tyle 
samo lub więcej mięsa i 
wędlin

T2B: Suma stwierdzeń „Zgadzam się” 
i „Zdecydowanie się zgadzam
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Osoby, które kupują mniej 
mięsa i wędlin ze względu 
na ochronę klimatu

T2B: Suma stwierdzeń „Zgadzam się” 
i „Zdecydowanie się zgadzam
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Osoby, które kupują mniej 
mięsa i wędlin

T2B: Suma stwierdzeń „Zgadzam się” 
i „Zdecydowanie się zgadzam
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Proszę przyjrzeć się tym hasłom i zaznaczyć na ile 
zgadza lub nie zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem
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Zachęca do zakupu To co mówi jest dla mnie
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ZAKUPY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

I DOBRA JAKOŚĆ I DOBRE ŚRODOWISKO

Z TROSKĄ O JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO 

KUPUJ JAKOŚĆ DBAJ O ŚRODOWISKO 

Spośród testowanych haseł 
jednoznacznym liderem na wszystkich 
wymiarach jest hasło „Z TROSKĄ O JAKOŚĆ 
I ŚRODOWISKO”, które zgodnie z 
wnioskami z części jakościowej na 
pierwszym miejscu stawia satysfakcję 
konsumenta (JAKOŚĆ), ale nie pomija 
aspektu środowiskowego.



Postrzeganie cen



Czy według Pana(i), w ciągu ostatnich 6 
miesięcy ceny tych produktów zmieniły się?
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Jak zmieniły się te ceny względem cen innych 
produktów spożywczych, które Pan(i) kupuje?
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Czy w ciągu następnych 6 miesięcy spodziewa się
Pan(i) zmian ceny następujących produktów?
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Między 80 a 90% respondentów widzi wzrost cen mięsa i wędlin.
W przypadku mięsa drobiowego wyróżnia się odsetek osób wskazujących na wzrost cen powyżej spodziewanego 
poziomu.

Ponad 80% spodziewa się kolejnych podwyżek cen mięsa i wędlin. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskaźnik ten 
najprawdopodobniej rośnie wraz z rosnącymi obawami konsumentów na co mogą wskazywać ogólnodostępne 
wyniki badań nastrojów konsumenckich:

„Rosną obawy polskich konsumentów przed dalszym wzrostem cen artykułów konsumpcyjnych codziennego 
użytku: paliwa, żywności, energii elektrycznej i gazu. Zaniepokojenie podwyżkami wyraża: od 60 proc. (gaz) do 81 
proc. (paliwa) respondentów, których firma GfK przepytała w ramach badania „Current Consumer Mood”. –
Prawie wszyscy respondenci spodziewają dalszego, wysokiego tempa wzrostu cen. Odsetek osób przekonanych o 
nieuchronności tego procesu wynosi aż 95 proc. Przy czym 83 proc. uważa, że w kolejnych miesiącach ceny będą 
rosły szybciej lub co najmniej w podobnym tempie jak wiosną tego roku – wskazuje Dominika Grusznic-
Drobińska, dyrektor działu Consumer Insight & Marketing Effectiveness w GfK.”

Postrzeganie cen



Price Sensitivity Measurement

czyli rekonstrukcja optymalnej relacji pomiędzy ceną a postrzeganą wartością produktu 
oparta na czterech pytaniach kierowanych do respondentów: 

Tani tani, ale o odpowiedniej jakości?

Drogi drogi, ale wciąż nadające się do kupienia?.

Zbyt Drogi zbyt drogi aby rozważać jego zakup

Zbyt Tani zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości

A przy jakiej cenie uznał(a)by pani ten produkt za ..... 
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Przedstawienie skumulowanych frekwencji

Tani Malejąco

Drogi Rosnąco

Zbyt Drogi Rosnąco

Zbyt Tani Malejąco

Rezultaty są przedstawiane na 
wykresach jako współzależne 
rozkłady frekwencji, które wg 
teorii pokazują:

o Cenę optymalną (Optimal 
Pricing Point)

o Cenę najbardziej obojętną 
dla ludzi (Price 
Indifference Point)

o Przedział akceptowanych 
cen



Price Indifference Point
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Punkt „obojętności cenowej” (IDP)

• Cena przy której 
równoważy się odsetek 
ludzi, którzy mają 
poczucie że produkt jest 
tani i tych, którzy uważają 
że produkt jest drogi.

• Wysoki % IDP oznacza 
wysoki poziom 
świadomości cen na rynku 
(mała rozpiętość wskazań
tanie/drogie)
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Punkt Ceny Optymalnej
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Cena optymalna to wg teorii 
cena, którą odrzuca 
najmniejszy odsetek badanych, 
dzięki czemu maksymalizuje 
się prawdopodobieństwo 
zakupu.
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Cena optymalna



Akceptowany przedział cen
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Produkt zbyt drogi: jakość & cechy
przewyższają oczekiwania rynku

Akceptowany 
przedział cenowy

Produkt tani: konsumenci oceniają 
cenę jako wyjątkowo atrakcyjną/ 
okazjonalną



Filet z piersi kurczaka; testowane opakowania

OPAKOWANIE BEZ OZNAKOWAŃ

OPAKOWANIE BEZ OZNAKOWAŃ

1. „TRAWA” 1. „TRAWA”

2. „DŁONIE” 2. „DŁONIE”

3. „LIŚĆ” 3. „LIŚĆ”



Filet z piersi kurczaka 
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej
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Kurczak: tani, ale o odpowiedniej jakości;Aktualne opakowanie Kurczak: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Aktualne opakowanie

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Aktualne opakowanie Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Aktualne opakowanie
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Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Filet z piersi kurczaka
Akceptowany przedział cen
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KONCEPT 1 TRAWA

Kurczak: tani, ale o odpowiedniej jakości;Koncept 1 „Trawa” Kurczak: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Koncept 1 „Trawa”

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 1 „Trawa” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 1 „Trawa”
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Filet z piersi kurczaka 
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej

Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Filet z piersi kurczaka
Akceptowany przedział cen
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KONCEPT 1 TRAWA

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 1 „Trawa” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 1 „Trawa”

Kurczak: nie tani;Koncept 1 „Trawa” Kurczak: nie drogi;Koncept 1 „Trawa”
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KONCEPT 2 DŁONIE

Kurczak: tani, ale o odpowiedniej jakości;Koncept 2 „Dłonie” Kurczak: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Koncept 2 „Dłonie”

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 2 „Dłonie” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 2 „Dłonie”
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Filet z piersi kurczaka 
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej

Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Filet z piersi kurczaka
Akceptowany przedział cen

104

0

20

40

60

80

100

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KONCEPT 2 DŁONIE

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 2 „Dłonie” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 2 „Dłonie”

Kurczak: nie tani;Koncept 2 „Dłonie” Kurczak: nie drogi;Koncept 2 „Dłonie”
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KONCEPT 3 LIŚĆ

Kurczak: tani, ale o odpowiedniej jakości;Koncept 3 „Liść” Kurczak: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Koncept 3 „Liść”

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 3 „Liść” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 3 „Liść”
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Filet z piersi kurczaka 
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej

Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Filet z piersi kurczaka
Akceptowany przedział cen
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KONCEPT 3 LIŚĆ

Kurczak: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 3 „Liść” Kurczak:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 3 „Liść”

Kurczak: nie tani;Koncept 3 „Liść” Kurczak: nie drogi;Koncept 3 „Liść”



Schab wieprzowy; testowane opakowania

OPAKOWANIE BEZ OZNAKOWAŃ

OPAKOWANIE BEZ OZNAKOWAŃ

1. „TRAWA” 1. „TRAWA”

2. „DŁONIE” 2. „DŁONIE”

3. „LIŚĆ” 3. „LIŚĆ”



Schab wieprzowy
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej
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Schab: tani, ale o odpowiedniej jakości;Aktualne opakowanie Schab: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Aktualne opakowanie

Schab: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Aktualne opakowanie Schab:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Aktualne opakowanie
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Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Schab wieprzowy
Akceptowany przedział cen
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Schab wieprzowy
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej
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KONCEPT 1 TRAWA

Schab: tani, ale o odpowiedniej jakości;Koncept 1 „Trawa” Schab: drogi, ale wciąż nadający się do kupienia;Koncept 1 „Trawa”

Schab: zbyt drogi aby rozważać jego zakup;Koncept 1 „Trawa” Schab:  zbyt tani, budzący podejrzenia co do jakości;Koncept 1 „Trawa”
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Punkt „obojętności cenowej” (IDP) Punkt Ceny Optymalnej



Schab wieprzowy
Akceptowany przedział cen
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Schab wieprzowy
Price Indifference Point i Punkt Ceny Optymalnej
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Rostbef; testowane opakowania
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Analiza Price Sensitivity Measurement nie wskazuje na możliwość łatwego 
uzasadnienia podwyżki ceny produktu ze względu na wprowadzenie oznakowania 
dbałości o środowisko.

Całość procesu badawczego wykazała, że cena jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na zakup. Respondenci konsekwentnie wskazywali bardzo 
niskie przedziały cenowe jako akceptowalne. 

Dodatkowe oznaczenia przesuwały granice przedziałów na poziomie nieistotnym 
statystycznie.
Oznaczenia przesuwały punkty obojętności cenowej i ceny optymalnej od kilkunastu 
do kilkudziesięciu groszy.

Postrzeganie cen



Moduł ekspercki
Wywiady indywidualne



Obszary tematyczne wywiadów

W rozmowach z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny-od handlu, przez ochronę upraw, 
produkcję po edukację, podnoszono przede wszystkim celowość wprowadzania ujednoliconego 
oznakowania i uspójnienia działań pro-środowiskowych.

Kwestia ta jest o tyle ważna, że każda z dziedzin skupia inną grupę interesariuszy, którzy
mają bardzo często odmienne od pozostałych  cele.

Na poziomie ogólnym każdy z ekspertów przyznawał, że produkcja rolna MUSI obecnie 
wykazywać się dbałością o jej wpływ na środowisko. Nie wynika to jedynie z dobrej woli 
producentów, ale jest niejako wymuszana dyrektywami organizacji międzynarodowych, np. 
restrykcje UE wobec substancji czynnych.

Dyrektywy mają jednak ciągle raczej charakter wskazywania kierunków, za którymi pojawiają się 
zachęty (finansowe w postaci dopłat), ale eksperci wskazywali, że to jest jedynie etap przejściowy. 
Spodziewane są w niedalekiej perspektywie bardziej radykalne rozwiązania, które wymuszą na 
producentach żywności stosowanie rygorów ochrony środowiska.



Obszary tematyczne wywiadów

W związku z tym pojawił się wątek konkurencyjności produkcji i przygotowania się do takiej 
sytuacji w sposób przemyślany i racjonalny. Konkurencyjność była rozumiana jako promowanie 
dotacyjne podmiotów pro-środowiskowych przez co „stare” systemy produkcji staną się droższe z 
punktu widzenia także odbiorcy końcowego, czyli konsumenta.

Dodatkowo rozmówcy zwracali uwagę na efekt zwiększającej się świadomości konsumentów i 
spodziewanego wzrostu oczekiwań wobec „lepszych środowiskowo” produktów. Oba te czynniki 
powinny wywierać coraz większą presję na producentów, którzy chcąc sprzedawać swoje 
produkty powinni wziąć je pod uwagę.

Odrębną kwestią pozostaje co i jak komunikować na produktach, bowiem często producenci 
eksponują rzeczy istotne z ich punktu widzenia ignorując oczekiwania konsumentów. 
Dodatkowym problemem jest odmienność sektorowa - coś co stanowi ważny element w danej 
branży jest nieistotny, lub trudny do spełnienie dla innej.



Obszary tematyczne wywiadów

GHG wydaje się tego dobrym przykładem - w produkcji np. sadowniczej czy warzywnej problem 
emisji CO2 jest wątkiem pobocznym i trudnym do zakomunikowania w sposób ważny i 
wiarygodny dla konsumenta. Dużo bardziej znaczącym aspektem byłby ślad węglowy, ale wydaje 
się on z kolei pojęciem zbyt skomplikowanym, tak aby wziąć go „na swoje sztandary”. Dużo 
większą wartość dla tej branży miałby komunikat o ograniczaniu środków chemicznych ochrony 
roślin czy stosowaniu w zamian bakterii wolnożyjących, co łatwo się przekłada na jakość i zdrowie.

Hodowcy zwierząt widzą swoją szansę w sensownym komunikowaniu reżimu emisyjnego 
stosowanego w produkcji, ale nie mają pewności czy konsument końcowy po pierwsze to doceni, 
a po drugie czy będą w stanie to powiązać z kwestią jakości- mają po prostu przeświadczenie, że 
są to odrębne tematy.



Obszary tematyczne wywiadów

Wielokrotnie w rozmowach pojawiał jeden wspólny mianownik - zrównoważony rozwój, 
zrównoważona produkcja. Eksperci podnosili te pojęcia jako potencjalnie atrakcyjne do 
zagospodarowania przez różne branże, bowiem wszędzie możliwe do stosowania i implementacji.
Według rozmówców jest to na tyle pojemne sformułowanie, że zdejmuje z producentów trudną 
decyzję co do tego czym chcieliby się pochwalić.

Mimo, że szczegółowe rozwiązania różnią się w zależności od segmentu to całościowo wpisują się 
w takie podejście do produkcji. Co więcej, także konsumenci coraz częściej takiej postawy od 
producentów oczekują- nawet nie do końca rozumiejąc co to dokładnie może oznaczać. 
Prowadzone badania przez organizacje handlowe wyraźnie pokazują ten trend-aż 75 % Polaków 
jest zainteresowana kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego, przy czym 40% z takim 
produktem się zetknęło, co drugi konsument nie wie jak taki produkt ma rozpoznać na półce.

Na kwestię edukacyjną zwróciło uwagę kilku rozmówców- przede wszystkim wśród młodzieży, tak 
aby wchodząc w dorosłość stanowili świadomą grupę konsumentów.



Obszary tematyczne wywiadów
Rozmówcy dość sceptycznie odnosili się do koncepcji wypracowania jednego wspólnego standardu 
oznakowani, do którego mogliby się stosować i używać.

Kwestie rozbieżności interesów i konkurencji na rynku stanowią według nich bardzo poważną barierę-
trudno sobie wyobrazić różnych producentów, dostosowujących się w swym przekazie marketingowym do 
języka używanego przez swoją konkurencję. Mogłoby to doprowadzić do rozmycia różnic tak istotnych w 
grze rynkowej.

Z drugiej jednak strony zauważano korzyści z tego płynące- głównie w obszarze edukacji konsumenta, który 
w ten sposób byłby poddany bardziej zmasowanemu modelowaniu swoich zachowań. 

Z rozmów wyraźnie wynika, że takie wspólne działanie wymaga dużej ilości pracy i zależy w dużej mierze od 
pozycji i siły organizacji, która by to miała nadzorować i wdrażać.

Jednoznacznie pragmatyczne stanowisko zostało wyrażone przez przedstawicieli handlu-jeśli 
zaproponowane rozwiązanie spotkało by się z oczekiwaniami konsumentów i miało skutkować większym 
zyskiem to CZEMU NIE. Doceniali także potencjał wyższej marżowości produktów oznaczanych jako 
przyjazne środowisku i wyprodukowane w sposób zrównoważony.



Zalecenia i rekomendacje



Ścieżki narracyjne i komunikacyjne-
katalog wdrożeniowy

Na podstawie wyników wszystkich zrealizowanych modułów można zarekomendować:

1. Używanie znaku kontroli emisji CO2 nawiązującego także do zrównoważenia produkcji 
jako pojemnego znaczeniowo symbolu łączącego w postrzeganiu konsumenta 
JAKOŚCI z OGRANICZENIEM EMISYJNOŚCI

2. Maksymalnie szeroko stosowanie oznakowań w przestrzeni handlowej wykorzystując 
dopuszczalne przez poszczególne sklepy/sieci typy materiałów, ze szczególnym 
naciskiem na komunikację na lodówkach i półkach w sposób wyraźnie 
wyodrębniający promowane w ten sposób kategorie i produkty

3. Zainicjowanie programu edukacyjnego na stronach Stowarzyszenia, omawiającego 
kryteria stosowane wśród członków weryfikujące stosowanie wysokich standardów 
produkcyjnych akcentując zgodność z wytycznymi UE- wszędzie gdzie jest to możliwe

4. Zastosowanie narzędzia do edukacji i informowania konsumentów o znaczeniu 
przyjętych oznakowani w sklepach i na opakowaniach- przede wszystkim gazetki 
promocyjne sklepów oraz kody QR na opakowaniach – także kierujące na stronę 
Stowarzyszenia



Na podstawie wyników wszystkich zrealizowanych modułów można zarekomendować:

5. Linia narracyjna omawiająca podejście hodowców do produkcji musi posługiwać się 
terminami: „dbałość, konsument i jego zadowolenie, przede wszystkim jakość, 
zrównoważenie w produkcji, pamiętanie o środowisku”. Należy wystrzegać się 
używania słowa „klimat” . 

6. Rozwijanie pojęcia „zrównoważona produkcja”- opisywanie w punktach co się na to 
składa i jak jest wdrażane i przestrzegane w całym procesie, z akcentowaniem 
podmiotowego traktowania zwierząt i skracania łańcucha logistycznego (także 
dodatkowy element mający wpływ na postrzeganą świeżość produktu)

7. Dążenie do uzyskania w narracji wrażenia pozostawienia konsumentowi swobodnego 
wyboru produktu na zasadzie:” a CZEMU W SUMIE NIE kupić takiego w którym coś 
zrobiono także dla środowiska”. 

8. Unikanie sformułowań nacechowanych nadmiernym ładunkiem emocjonalnym i 
przerzucających odpowiedzialność na konsumenta, typu: „pamiętaj o środowisku i 
dbaj o nie, od Ciebie zależy los następnych pokoleń i Ziemi”

Ścieżki narracyjne i komunikacyjne-
katalog wdrożeniowy


