Najczęściej poszukiwane produkty w promocji. Warzywa poza
pierwszą dziesiątką
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Masło, mleko i cukier były w ub. roku najczęściej wpisywanymi frazami przez użytkowników
aplikacji i serwisów agregujących promocje. Wśród popularnych produktów znalazły się też
popularne marki artykułów dziecięcych.
Klientów zainteresowanych promocjami wabią do sklepów również kawa, mięso, w tym filet
z kurczaka, piwo i Pepsi, papier toaletowy i proszek do prania.
W pierwszej trójce najczęściej poszukiwanych towarów w promocji znalazły się produkty
codziennego użytku. Marcin Lenkiewicz z Grupy Mobilnej Qpony-Blix zaznaczył, że w przypadku
masła, które zajęło 1. miejsce i mleka - na 3. Pozycji - ważna jest świeżość. Dlatego te artykuły są
często kupowane. Ekspert dodaje, że ceny żywności rosną najszybciej od 5 lat. To powoduje, że
klienci intensywnie szukają okazji.
– Cukier, który zajął 2. miejsce w zestawieniu, wprawdzie nie musi być świeży, ale nie warto go
gromadzić na zapas. Większa ilość wymaga odpowiedniego miejsca do przechowywania i dbałości o
dość nietrwałe opakowanie. Zatem w tym przypadku również działa efekt rotacji artykułu pierwszej
potrzeby – mówi Andrzej Faliński, były dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Konsumenci często poszukują również produktów dla dzieci. Pampersy i Bebiko znalazły się w
pierwszej dziesiątce – odpowiednio na 4. i 9. miejscu. Pieluchomajtki Dada i Bebilon też zajęły dość
wysokie pozycje – 11. i 15. Zdaniem Beaty Orcholskiej z Grupy Mobilnej Qpony-Blix, popularność
ww. artykułów wnika z tego, że dużo ważą w domowym budżecie, ponieważ są stale stosowane w
okresie niemowlęcym i poza nim. Z tego względu są często wykorzystywane przez sklepy w
gazetkach w celu zachęcenia klientów do większych zakupów. Generują także wysokie obroty
podczas akcji promocyjnych.
Z kategorii warzyw i owoców tylko papryka znalazła się w pierwszej dwudziestce, zajmując 14.
miejsce. Beata Orcholska z Grupy Mobilnej Qpony-Blix zauważa, że jest ona składnikiem rozmaitych
dań. Pozwala na przygotowanie wielu zdrowych i modnych potraw, pochodzących z różnych krajów.
Z tych właśnie powodów jest ceniona przez konsumentów i często promowana przez sieci handlowe.
Popularna jest też kawa, która ma 5. miejsce w rankingu. Dodatkowo jej ziarnista odmiana zajmuje
18. pozycję. Warto podkreślić, że w przypadku tego typu produktów klienci nie szukają konkretnego
producenta. Wynika to z tego, że promowane są głównie właściwości aromatyczne. Konsument może
nie pamiętać nazwy konkretnej kawy, ale rozpozna jej smak i zapach. Cena ma mniejsze znaczenie –
przekonuje były dyrektor generalny POHiD-u.
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