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Olejki w składzie, naturalność oraz nawilżanie jako główna funkcja to najważniejsze trendy
w sprzedaży kosmetyków na Amazon. Innym zauważalnym trendem jest przejrzystość i
prostota w opakowaniach, na którą stawiają producenci sprzedażowych hitów – wynika z
raportu firmy Eubrand, która przeanalizowała 1000 bestsellerów w kategorii Beauty.
Eubrand wzięła pod lupę najpopularniejsze na Amazon produkty przeznaczone do pielęgnacji cery,
ciała i włosów. Analiza daje wiedzę m.in. o tym, czego szukają kupujący na Amazon. Właśnie o nich
walczy coraz więcej polskich marek kosmetycznych.
– Aktualnie ogromną popularnością cieszą się kosmetyki z olejkami. Ten składnik znajduje się na
etykietach artykułów reprezentujących osiem spośród dziesięciu przebadanych kategorii – od płynów
pod prysznic i szamponów poprzez peelingi i maski, po serum, kremy na dzień, balsamy oraz kremy
do rąk i stóp. Poszukiwanymi składnikami są też aloes, kwas hialuronowy, witaminy i masło shea.
Innymi zyskującymi na popularności cechami są naturalność i organiczny skład. Ta ostatnia cecha
dotyczy zwłaszcza kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy – kremów, serum i masek. Dodatkowo w
tych kategoriach coraz lepiej sprzedają się kosmetyki wegańskie – mówi Urszula Nowicka z firmy

doradczej Eubrand.
Trendy w kategorii Beauty dotyczą także zadań, jakie mają spełniać produkty. Najpopularniejszą rolą
niezmiennie pozostaje nawilżanie. Takie działanie ma aż 42 proc. produktów, zarówno do pielęgnacji
ciała, włosów, jak i cery. Drugą pod względem popularności funkcją jest ujędrnianie (16 proc.), a
trzecią walka z trądzikiem (14 proc.). Klienci oczekują tego przede wszystkim od kremów do twarzy,
serum, masek, a także balsamów.
– Ważnym trendem w sprzedaży kosmetyków i innych produktów na Amazon są także zmiany w
wyglądzie opakowań. Liczy się przejrzystość i spójny przekaz na temat cech produktu, a
jednocześnie producenci starają się wyróżnić. Stąd nowoczesny design etykiet czy nieszablonowa
typografia. Ten trend jest napędzany przez chęć dostosowania się do oczekiwań kupujących na
Amazon, ale też czasami zmiany opakowań są konieczne ze względów logistycznych. Niektórzy
producenci projektują czy dostosowują dotychczasowe opakowania specjalnie na potrzeby tego
kanału sprzedaży. Zdają sobie sprawę, że jest to warte zachodu, biorąc pod uwagę rosnące udziały
tej platformy w europejskim rynku detalicznym, nie tylko online, ale i ogółem – stwierdza Jakub
Milewski, partner w firmie Eubrand.
Amazon jest obecnie największym marketplace'em i internetowym sprzedawcą w Europie z
dostępem do 340 milionów klientów, obejmującym swoim zasięgiem 27 europejskich krajów. Ponad
30 proc. całego europejskiego ecommerce, wartego w 2019 r. ponad 621 miliardów euro, przechodzi
przez tę platformę.
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