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STRATEGIA WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU  

NA POLSKI RYNEK ZOOLOGICZNY 

 

Proces wprowadzania nowego produktu to wieloaspektowa seria ściśle powiązanych ze sobą zjawisk, mająca na celu 

zmianę konsumpcyjnej sytuacji rynku docelowego. Istnieje wiele determinant, mających istotny wpływ na akceptację nowego 

produktu przez konsumentów oraz przełamanie ich oporu wobec zmian. Najważniejszymi z nich, oprócz atrakcyjnej ceny  

i wysokiej jakości, są wielokierunkowe działania marketingowe oraz strategiczna analiza szans i zagrożeń, związanych z wej-

ściem produktu na rynek. 

W przeciągu ostatnich kilku lat, na silnie zmonopolizowanym rynku zoologicznym, pojawiło się wiele konkurencyjnych 

produktów, które zmieniły jego istniejące dotąd zasady. Wraz z nowo powstającymi i szybko rozwijającymi się firmami, 

ukształtowały się również nowe, atrakcyjne marki. Na sklepowych półkach nastąpiła bardzo duża rotacja różnorodnych roz-

wiązań, nie znanych dotąd na rynku Polskim. Pojawiły się wówczas zjawiska kanibalizacji produktów oraz dumpingu cenowe-

go. Odczuwało się przede wszystkim silne wpływy firm zachodnich. 

Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza problemu, jakim jest wprowadzanie produktu na 

rynek na przykładzie branży zoologicznej. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty tego zagadnienia, jak i wy-

niki dociekań badawczych. Skupiono się głównie na metodyce wprowadzania produktu na rynek finalny, poprzez stosowanie 

odpowiedniej polityki produktowej. Wszystkie zawarte w pracy zagadnienia zostały sprawdzone w praktyce poprzez analizę 

działalności największych wrocławskich hurtowni zoologicznych, przy okazji wprowadzania na rynek nowej marki karm dla 

zwierząt domowych „Dolina Baryczy”. 

 

WSTĘP 

Obecnie jednym z kluczy do stabilnego i zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw jest regularne poszerzanie oferty, poprzez 
wprowadzanie nowych produktów i ciągłe ulepszanie już istnieją-
cych. Wprowadzenie produktu na rynek wymaga dużych nakładów, 
zarówno pracy jaki finansowych. Wiąże się przede wszystkim  
z opracowaniem nowej koncepcji, nie istniejącej jeszcze na danym 
rynku oraz podjęciem się jej wprowadzenia, wraz z jednoczesnym 
przejęciem odpowiedzialności za powodzenie wybranego projektu. 
Bardzo ważne jest w tym przypadku wprowadzenie działań anali-
tycznych i koordynacyjnych, koniecznych przy wdrażaniu nowego 
produktu [1]. 

Niniejsza praca zwięźle przedstawia proces wprowadzania 
produktu na bardzo dynamicznie rozwijający się rynek zoologiczny 
w Polsce. Analiza została sporządzona w oparciu o statystyki za-
warte w literaturze branżowej, a dotyczy przede wszystkim poziomu 
sprzedaży karm dla psów i kotów w przeciągu ostatnich 10 lat. 
Specyficzny dla omawianego rynku jest fakt, iż od momentu  demo-
nopolizacji  rynku  zoologicznego,  wprowadzane  produkty  należy  
postrzegać  jako wyrób nowy, który jednak nie zaspokaja nowej 
potrzeby, lecz dotychczasowe potrzeby w sposób doskonalszy.  

W literaturze branżowej zdefiniowano wiele czynników wpływa-
jących na pomyślne wprowadzenie i popularyzowanie nowego 
produktu na rynku zoologicznym. Są nimi przede wszystkim cena 
produktu oraz jego jakość. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europej-
skiej nastąpiła demonopolizacja omawianego rynku, przez co bar-
dzo wzrosła świadomość klientów finalnych w zakresie jakości 
artykułów dla zwierząt. Oprócz produktów oferowanych właściwie 
przez dwie dominujące od 1993 roku korporacje tj. Mars Incorpora-
ted i Nestlé AG, właściciele czworonogów zyskali szeroki wybór 

produktów, które mogli dobrać indywidualnie dla swojego zwierzę-
cia, w zależności od jego wieku, potrzeb żywieniowych, stanu zdro-
wia, rasy, etc. Jako kolejne ważne uwarunkowania ekspansji nowe-
go produktu należy rozpatrywać aspekty marketingowe, takie jak 
skuteczna reklama i wygląd produktu, a także analiza szans i za-
grożeń ze strony konkurencji oraz skuteczne przełamywanie oporu 
wobec zmian u konsumentów.  

W przeciągu ostatnich kilku lat, jednym ze skutecznych narzę-
dzi do szybkiej popularyzacji marki w branży zoologicznej, stała się 
dywersyfikacja kanału dystrybucji. Nie koncentrowano się już tylko 
na sprzedaży nowych produktów do tradycyjnych sklepów i lecznic 
weterynaryjnych, ale również za pośrednictwem sieci internetowej 
oraz, co najważniejsze, za pośrednictwem centrów ogrodniczych, 
dużych hurtowni oraz sieci handlowych. Właścicielami nowych 
marek nie byli już tylko producenci, ale również firmy handlowe 
posiadające swoich podwykonawców, a także importerzy. 

Aktualna sytuacja rynku zoologicznego, związana z jego bar-
dzo dynamicznym rozwojem powoduje, że sektor ten w przyszłości 
może w bardzo dużym stopniu wpływać pozytywnie na rozwój go-
spodarczy kraju. 

1. CECHY NOWEGO PRODUKTU 

Pod pojęciem nowego produktu kryje się całkowicie awangar-
dowy, przebudowany lub zmodernizowany wyrób, charakteryzujący 
się istotnymi zmianami technicznymi lub technologicznymi oraz 
konkurencyjnością, jak również zdolnością do zaspokajania dotych-
czasowych, bądź zupełnie nowych potrzeb potencjalnych nabyw-
ców. Jest to produkt wytwarzany w procesie badawczo-
rozwojowym, który jest oferowany w kanałach dystrybucji w okresie 
nieprzekraczającym jednego roku, począwszy od chwili wprowa-
dzenia go na rynek [2].  
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Z uwagi na różnorodność podmiotów uczestniczących w rynku i 
rozbieżności w postrzeganiu przez nich nowości, istnieje wiele 
sposobów klasyfikowania nowych produktów. Wśród nich najczę-
ściej wyróżnia się następujące klasyfikacje: 
a) ze  względu  na  skalę  i  stopień  dojrzałości  zastosowanej 

technologii: 
– innowacja zwykła – polega na udoskonaleniu produkcji w celu 

minimalizacji kosztów, dodania produktowi funkcjonalności, 
wprowadzaniu zmian w jego dystrybucji czy subsegmentacji 
rynku, 

– innowacja rynkowa – produkt wytwarzany w oparciu o znaną 
technologię, wprowadzany na rynek za pomocą różnorodnych 
form udostępniania, 

– innowacja technologiczna – imitacja przeznaczona dla naśla-
dowców, nie chcących odbiegać od konkurencji, 

– innowacja oryginalna – produkt  dostarczający  nabywcom  
szczególnych  korzyści,  np.  ze względu na wyjątkową techno-
logię, bądź nadzwyczaj wysublimowane możliwości. 

b) ze względu na wzorce konsumpcyjne i opór użytkowników do 
zmian: 

 

– ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, które nie wywo-
łują zmian wzorców konsumpcyjnych, tudzież zachowań odbior-
ców lub także zakłócające je w niewielkim stopniu, 

– dynamiczne, ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, 
które zmieniają konwencjonalne wzorce i zachowania użytkow-
ników, aczkolwiek nie w sposób radykalny, 

– nieciągłe innowacje produktowe – nowe, nieznane wcześniej 
produkty, aranżujące zupełnie nowe wzorce i zachowania użyt-
kowników. 

c) ze względu na stopień nowości: 
– nowe produkty poddane remerchandisingowi – produkty, które 

zostały wprowadzone na rynek, celem zwiększenia sprzedaży 
przez zmianę kompozycji marketingu-mix, 

– produkt ulepszony – udoskonalony wariant produktu dotychczas 
wytwarzanego, 

– nowe produkty uzupełniające istniejące linie produktów – pro-
dukty, które wzbogacają dotychczasowe linie, 

– nowe odmiany produktu – nowe wersje istniejących już produk-
tów, dostosowane do potrzeb wybranych segmentów rynku, 

– nowe produkty przeznaczone do konkretnych segmentów rynku 
– zupełnie nowe linie produktów, 

– nowe produkty zdywersyfikowane – nowe produkty, które prze-
znaczone są na nowe rynki. 

d) ze względu na rodzaj innowacji technologicznych: 
– innowacje w obrębie produktów, 
– innowacje w obrębie procesów. 
e) ze względu na ich oryginalność: 
– nowe produkty oryginalne – produkty nowatorskie, kreatywne, 
– nowe produkty imitacyjne – produkty przekształcone, wtórne [3]. 

Istnieje wiele pobudek, dla których przedsiębiorstwa decydują 
się na wprowadzanie nowych produktów na rynek. Wynikają one 
zarówno z wnętrza samej organizacji, jak i jej mikro i makro otocze-
nia. Jednym z głównych motywów jest chęć wyróżnienia swojego 
produktu na tle konkurencji oraz potrzeba polepszenia wizerunku 
firmy i jej działań. Wśród innych ważnych przyczyn wprowadzania 
innowacji przez podmioty gospodarcze można wymienić dynamicz-
ne zmiany zachodzące na rynku (np. technologiczne, demograficz-
ne, społeczno-fizyczne nabywców), zmuszające daną firmę do 
dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, chęć 
zwiększenia poziomu sprzedaży i zysków, czy też regulacje prawne 
[4]. 

1.1. Karmy dla psów marki „Dolina Baryczy” jako przykład 
nowego produktu na rynku zoologicznym 

Marka „Dolina Baryczy” jest linią unikatowych produktów klasy 
„super premium”, które stanowią obecnie jeden z  najwyżej pozycjo-
nowanych jakościowo wyrobów na rynku zoologicznym. Karma 
charakteryzuje się wysoką smakowitością oraz bardzo dobrym, 
naturalnym składem. Jest odpowiedzią na wszystkie produkty, które 
przepełnione są konserwantami, barwnikami i zwabiaczami, mają-
cymi za zadanie uzupełnić braki organoleptyczne w wyrobach ofe-
rowanych przez konkurencję. 

Premiera produktu odbyła się w lutym 2017 roku i w każdym 
miesiącu notowane są ponad 50% wzrosty sprzedaży. Oprócz 
bardzo wysokiej jakości, karma charakteryzuje się również relatyw-
nie niską, jak na tak ekskluzywny produkt, ceną. 

Wprowadzanie na rynek zoologiczny marki „Dolina Baryczy” 
polega przede wszystkim na obsłudze dotychczasowego rynku 
przez przedsiębiorstwo oferujące nowy, ulepszony produkt. Jest 
to tzw. strategia rozwoju produktu. Karma „Dolina Baryczy” została 
stworzona w celu zaspokojenia zapotrzebowania na naturalną, 
zdrową karmę, zgłaszanego przez konsumentów. 

Karma została wprowadzona we wszystkie kanały sprzedaży 
rynku zoologicznego, z wyjątkiem klienta sieciowego. Jest to działa-
nie ściśle związane z polityką cenową właściciela marki. Każde 
ogniwo łańcucha dystrybucji posiada swój własny poziom cen. Po 
dokładnym zaplanowaniu kampanii promującej, produkt został 
zaprezentowany potencjalnym nabywcom przy pomocy skutecznych 
narzędzi marketingowych, m.in. reklam w najpopularniejszych ma-
gazynach zoologicznych („Rynek Zoologiczny”, „Zoobranża”,  
„4 Łapy”), kampanii AdWords, Video marketingu, e-mail marketingu. 

W związku z pozytywnym przyjęciem marki „Dolina Baryczy” 
przez rynek, linia zostanie poszerzona o kolejne produkty, na które 
już dziś zgłaszany jest popyt. 

 

 
Rys. 1. Wizualizacja graficzna wilgotnej karmy dla psów marki 
„Dolina Baryczy”. [5] 

1.2. Strategia produktowa i determinanty sukcesu nowego 
produktu na rynku zoologicznym 

Zaspokojenie potrzeb konsumenckich stanowi obecnie prymat 
w działalności większości nowocześnie zarządzanych przedsię-
biorstw w branży zoologicznej. Duża konkurencja na rynku wymaga 
nadania swoim produktom unikalnych walorów, które będą je zde-
cydowanie wyróżniać, a jednocześnie stawiać jak najwyżej w świa-
domościach wszystkich potencjalnych nabywców. Firmy są zatem 
zmuszone do okresowego wprowadzania nowych produktów, aby 
móc odpowiadać na oczekiwania konsumentów. Dzięki temu zysku-
ją możliwość  zwiększenia udziału w rynku [6].  

Strategia produktowa ma na celu definiowanie kierunków po-
dejmowania decyzji przez kierownictwo w zakresie efektywnej 
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alokacji zasobów niezbędnych do takiego kreowania nowego pro-
duktu, który zapewni przedsiębiorstwu pożądaną pozycję konkuren-
cyjną. Pozycja ta ma za zadanie umożliwić przetrwanie i rozwój 
firmy w zmieniającym się otoczeniu [7].  

Ze statystyk zawartych w literaturze branżowej wynika, iż 
wśród czynników w zasadniczy sposób wpływających na wprowa-
dzenie nowego produktu na rynek zoologiczny, możemy wymienić 
cenę, jakość, marketing produktu, szanse i zagrożenia ze strony 
konkurencji oraz opór konsumentów wobec zmian. 

Cena 
Cena stanowi pieniężny wyraz wartość danego produktu. Jest 

tym elementem marketingu-mix, który można w najkrótszym czasie 
zmodyfikować. Prowadzone przez przedsiębiorstwa polityki cenowe 
różnią się w zależności od rodzaju sprzedawanego produktu oraz 
specyfiki rynku, na którym działają [8].  

Rynek zoologiczny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijają-
cych się w Europie. Wraz z nim rośnie sprzedaż wyspecjalizowa-
nych produktów dla psów i kotów. Przyczynia się do tego coraz 
większa świadomość klientów w kwestiach dbania o dobre zdrowie  
i wygląd ich zwierząt. Duży wpływ miał na to kryzys ekonomiczny  
w 2008 roku – klienci kupujący tańsze karmy przenieśli się do hi-
permarketów, w związku z czym grupę klientów sklepów zoologicz-
nych stanowią już głównie osoby poszukujące produktów z wyższej 
półki cenowej. W związku z tym, na polskim rynku zoologicznym 
panuje podział na produkty klasy „economy” oraz „premium” i „super 
premium”. Ceny w przypadku produktów dla zwierząt domowych są 
ściśle związane z jakością. 

Produkty klasy „economy” charakteryzują się bardzo atrakcyjną 
ceną. Zwykle są sprzedawane w większych opakowaniach, niż 
produkty klasy „premium”. Niestety jakość takich produktów dalece 
odbiega od tej, którą można spotkać w wyspecjalizowanych placów-
kach. Taka polityka, tzw. polityka niskich cen, skierowana jest do 
klienta masowego, wrażliwego na cenę. Przedsiębiorstwo zarabia tu 
na wysokiej sprzedaży i niskich kosztach produkcji oraz dystrybucji. 
Stworzona zostaje możliwość szybkiej penetracji rynku. Niska cena 
czyni dany produkt atrakcyjnym dla szerokiej rzeszy nabywców  
i zachęca wielu niezdecydowanych nabywców do jego zakupów, co 
jest niezmiernie ważne w przypadku nowego produktu. Strategia ta 
daje możliwość ukształtowania wizerunku firmy sprzedającej tanie 
produkty, których cena jest niższa od ich realnej wartości postrze-
ganej przez konsumentów. 

Produkty klasy „premium” oraz „super premium” to produkty, 
przy zakupie których nadzwyczajna rolę odgrywa wysoka jakość. 
Polityka wysokich cen skierowana jest głównie do niewrażliwych na 
cenę konsumentów, zainteresowanych kupnem towarów najwyższej 
jakości, ekskluzywnych. Wysoka cena rekompensuje wówczas 
relatywnie niską sprzedaż, a także wysokie koszty produkcji. Przed-
siębiorstwo tworząc duży margines bezpieczeństwa związany  
z wysoką jednostkową marżą zysku zabezpiecza się przeciwko 
niepożądanymi zmianami kosztów. Taka strategia stwarza możli-
wość zasugerowania nabywcom jeszcze wyższej wartości produktu.  

Jakość 
Jakość produktowa jest to wskaźnik poziomu doskonałości da-

nego produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb konsu-
menckich. Z punktu widzenia ekonomii „jest to stopień zgodności 
produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego 
potrzeb, dochodów i cen”. Na jakość produktu wpływają cztery 
grupy cech określonego wyrobu: cechy techniczne, cechy użytkowe, 
cechy estetyczne oraz cechy ekonomiczne. 

Nabywcy oraz dostawcy działający na rynku zoologicznym po-
strzegają jakość w różny sposób. Wynika to przede wszystkim  
z konfliktu oczekiwań, jakie każdy z nich wiąże z danym produktem. 
Konsument oczekuje, iż nabywany przez niego produkt spełni za-

równo jego potrzeby funkcjonalne (wartość użytkowa produktu), jak  
i niefunkcjonalne (wartość emocjonalna produktu). Dostawca ma na 
celu przede wszystkim zaspokoić oczekiwania klienta (w tym miej-
scu interes obu stron jest zgodny), jednak postrzega jakość przez 
pryzmat korzyści ekonomicznych, które może odnieść oraz pozycji 
na rynku (konkurencyjność) [9, s.168]. 

Z perspektywy jakości produkty zoologiczne dzielimy, tak samo 
jak w przypadku ceny, na produkty „economy”, „premium”, „super 
premium” i niekiedy można się spotkać również z produktami „high 
premium”. Takie podziały na klasy jakościowe występują przede 
wszystkim w karmach dla psów oraz kotów i są umowne. Świadczą 
one przede wszystkim o zawartości i rodzaju mięsa oraz innych 
cennych składników odżywczych. Producenci uszlachetniają swoje 
wyroby w coraz bardziej urozmaicone komponenty, jak owoce 
morza, rzadkie egzotyczne owoce i nasiona, rośliny tropikalne. Tak 
ekskluzywne dodatki powodują automatyczny wzrost poziomu 
jakości w świadomości konsumenta. 

Marketing 
Przedsiębiorstwa oferujące na rynku różne produkty, zmuszone 

są do podejmowania wielu złożonych działań promocyjnych. Zestaw 
tych zabiegów nosi nazwę marketingu produktowego. Jest to długo-
trwała koncepcja działań, kierująca się trzema podstawowymi zasa-
dami: orientacja na nabywcę, integracja działań promocyjnych, 
zyskowność (w długim horyzoncie czasowym). Najbardziej istotną 
zasadą marketingową jest orientacja na nabywców. Polega ona na 
zdefiniowaniu i opisie grup nabywców (segmentacja i profilowanie, 
pozwalające na ich dokładniejszą charakterystykę), określeniu rynku 
docelowego oraz podjęciu działań w celu zajęcia optymalnego 
miejsca w świadomości potencjalnych nabywców [10, s. 99]. 

Rynek zoologiczny jest bardzo specyficzny, z uwagi na fakt, iż 
finalni klienci nie konsumują nabytych dóbr, tylko przekazują je do 
spożycia swoim zwierzętom. Decyzja zakupowa leży zatem 
po stronie właściciela, a więc przy zakupach produktów nowych 
polega głównie na ocenie wizualnej opakowania.  

Opakowanie ma bardzo duże znaczenie dla skuteczności dzia-
łań marketingowych i odgrywa znaczną rolę w systemach funkcjo-
nowania wolnego rynku. Atrakcyjnie opakowany produkt sprzeda-
wany jest częściej, co prowadzi do zwiększenia rentowności firmy. 
Odpowiednio zaprojektowane opakowanie pełni przede wszystkim 
funkcję kreowania wizerunku firmy, wpływa na wzrost wartości 
produktu, stymuluje sprzedaż, przyciąga uwagę potencjalnego 
nabywcy oraz wywołuje chęć kupowania produktu. Opakowanie 
często staje się zatem najskuteczniejszym środkiem reklamowym, 
gdyż wpływa na nabywcę w momencie dokonywania decyzji  
o zakupie. 

Szanse i zagrożenia ze strony konkurencji 
Konkurencja jest to mechanizm, za pomocą którego wszyscy 

uczestnicy danego rynku dążą do osiągnięcia jak największych 
korzyści. Przez wzgląd na liczbę przedsiębiorstw obecnych na 
rynku, czyli ich siłę rynkową, wyróżnia się następujące rodzaje 
konkurencji: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, 
oligopol i monopol [11].  

Rynek zoologiczny stanowczo cechuje się obecnością konku-
rencji niedoskonałej, czyli monopolistycznej. Charakteryzuje się tym, 
że współzawodniczy na nim wiele przedsiębiorstw i praktycznie nie 
istnieją bariery wejścia i wyjścia. Z drugiej strony produkty wytwa-
rzane przez firmy są niejednorodne, dzięki czemu krzywa popytu na 
produkt każdej z tych firm jest malejąca. Oznacza to, iż wzrost ceny 
danego produktu, prowadzi do zmniejszenia popytu na ten produkt. 
Inaczej dzieje się tylko w przypadku produktów ekskluzywnych, jak 
holistyczne lub weterynaryjne karmy dla psów i kotów oraz luksu-
sowe akcesoria, które w dalszym ciągu stanowią jednak mniejszość 
na rynku zoologicznym. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Konsument
https://mfiles.pl/pl/index.php/Towar
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
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Strategia utrzymania konkurencyjności produktu polega na wy-
tworzeniu takiego dobra, aby dorównywało, a nawet przewyższało 
podobne produkty oferowane przez konkurentów. W tym celu 
przedsiębiorstwo musi stale analizować cechy swoich produktów  
i dążyć do ich ulepszania. 

Opór konsumentów wobec zmian 
Opór wobec zmian, będąc naturalną reakcją konsumenta, jest 

jednym ze źródeł spowalniania lub odporności na zmiany wprowa-
dzane przez przedsiębiorstwa na rynku zoologicznym. Jego źródłem 
jest zazwyczaj naturalny strach przed nowością, nieznajomość 
zasad, na jakich odbywać się będzie wprowadzanie zmiany, nie-
chęć do uczenia się, tudzież niechęć do osoby odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie zmiany. Do innych istotnych przyczyn oporu wo-
bec zmian należą brak informacji o nowym produkcie, brak postrze-
gania korzyści zmiany, niechęć do rezygnacji z dotychczasowych 
przywilejów, świadomość słabych stron proponowanych zmian, 
negatywne wcześniejsze doświadczenia. Źródła oporu i barier 
usytuowane są w sferze materialnej (konsument nie wprowadza 
zmian, bo nie ma pieniędzy) i sferze jakościowej (konsument nie 
wprowadza zmian, bo boi się o życie i zdrowie swojego zwierzęcia) 
[12]. 

2. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU ZOOLOGICZNEGO 

Wedle danych Euromonitor International wartość polskiego 
rynku artykułów dla psów i kotów szacowana jest na kwotę 1,5 mld 
zł. Ponadto według przewidywań ekspertów, w ciągu najbliższych 
kilku lat, zarówno w skali Polski, jak i całej Europy znacznie wzro-
śnie tempo jego rozwoju [13]. 

Z obserwacji Euromonitor International wynika, iż polski rynek 
karm dla psów i kotów rozwija się bardzo dynamicznie. Świadczy  
o tym przede wszystkim wzrost sprzedaży wyspecjalizowanych 
artykułów dla zwierząt, który odnotowany został zarówno przez 
producentów, hurtowników, jak i detalistów. Pod koniec 2011 roku 
liczba psów i kotów żyjących w polskich domach wyniosła 
13,1 mln. Rosnąca regularnie liczba zwierząt domowych generuje 
coraz większe wydatki w kategorii karm. 

 

 
Rys. 2. Procentowy udział sprzedaży żywności dla psów w Polsce 
pod koniec roku 2017. [14] 

 
Polski rynek zoologiczny jest bezsprzecznie rynkiem perspek-

tywicznym. Systematycznie się rozwija i rokrocznie notuje kilkupro-
centowe wzrosty. Z informacji podanych przez Euromonitor Interna-
tional wynika, iż Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na karmę dla 
psów i kotów. W 2011 roku wydatki te osiągnęły wartość 439 mln 
euro, natomiast w 2013 roku ponad 478 mln euro [13]. 

Z literatury branżowej wynika, że w rynku karm dla zwierząt 
tkwi ogromny potencjał. Choć jednak Polacy ulegając wpływom 
rynków zachodnich stają się coraz bardziej wrażliwi na potrzeby 
swoich czworonogów, tylko 20% z nich podaje im karmę gotową. 
Dla porównania w Wielkiej Brytanii postępuje tak 65% społeczeń-
stwa, podczas gdy w Danii aż 95%. Rozwojową sytuację rynku karm 
dostrzega coraz więcej firm zoologicznych. Regularnie rośnie więc 

liczba marek na rynku, które obecnie liczone są w setkach. Co roku 
zwiększa się również liczba dostawców poszerzających swoją ofertę 
o nowo wprowadzone produkty. Mimo faktu, iż rynek zoologiczny, 
ze względu na dużą podaż, postrzegany jest jako konkurencyjny, 
rozwija się bardzo prężnie. Wraz z rosnącą liczbą zwierząt domo-
wych, proporcjonalnie rośnie popyt na karmy, zwiększa się także 
liczba konsumentów sięgających po produkty premium [13]. 

Aktualnie największy udział w polskim rynku należy do karm 
dla psów. W 2011 roku właściciele psów na karmę suchą przezna-
czyli 540 mln zł, na mokrą natomiast 264 mln zł. Mimo dużego 
popytu na produkty zoologiczne, rynek karm dla psów i kotów nie 
należy do łatwych. Oprócz tego bowiem, iż prym wiedzie kilka zna-
nych marek o ugruntowanej już pozycji, na rynku pojawiło się wiele 
mniejszych przedsiębiorstw oferujących konkurencyjne produkty. 
Dodatkowo w ostatnich latach przybyło wiele zakładów specjalizują-
cych się w produkcji artykułów spożywczych dla ludzi, które posze-
rzyły ofertę o karmy dla psów i kotów. O udział w rynku walczą: 
Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A., Mispol S.A., Grupa Pamapol, 
czy Drop S.A. Pomimo zatem dużej konkurencji, potencjał rynku 
karm dla psów i kotów nadal pozostaje niewykorzystany. Potwierdza 
to mały, w porównaniu do innych europejskich krajów, odsetek 
społeczeństwa, podający swoim zwierzętom gotową karmę [13]. 

Z roku na rok w Polsce przybywa właścicieli zwierząt domo-
wych, co powoduje, iż sprzedaż karm dla zwierząt w Polsce co roku 
wzrasta. Nasuwa się wniosek, iż najbliższe lata sprzyjać będą inwe-
stycjom w rozwój nowych produktów, co niewątpliwie wymagać 
będzie od dostawców dużej aktywności. Marketing i promocja pro-
duktów zwiększają bowiem szansę na sukcesywne wdrożenie 
nowej marki na rynek. 

Polski rynek detaliczny cały czas silnie się rozwija. Przywiąza-
nie klienta do sklepu wymaga jednak profesjonalizacji placówki, 
przede wszystkim z uwagi na fakt, iż zwiększa się liczba kanałów 
dystrybucji produktów zoologicznych. Tradycyjne sklepy muszą dziś 
konkurować nie tylko z sieciami handlowymi, dyskontami, mniej-
szymi sklepami spożywczymi, ale również z centrami ogrodniczymi, 
które od niedawna dywersyfikują asortyment, głównie ze względu 
na sezonowość produktów ogrodniczych. Ze zmiany upodobań 
konsumenckich korzyści czerpać będą nie tylko producenci, 
ale i właściciele hurtowni oraz sklepów zoologicznych. Jako że 
fachowych porad i specjalistycznych produktów próżno szukać  
w dużych centrach handlowych, społeczeństwo w poszukiwaniu 
karm markowych i nowości uda się bowiem do stricte zoologicznych 
placówek. Klient oczekiwał będzie tam indywidualnej obsługi na 
najwyższym poziomie oraz bogatej oferty asortymentowej marek 
premium.  

PODSUMOWANIE 

Analizując obecną sytuację na polskim rynku zoologicznym na-
leży stwierdzić, iż wprowadzanie nowego produktu do obiegu go-
spodarczego jest z roku na rok coraz trudniejszym procesem, zwa-
żając na fakt, iż jest to rynek wschodzący. Wraz z rozwojem rze-
czonego rynku, wzrasta również liczba konkurentów. Mimo spo-
strzeżenia autorki, popartego statystykami z literatury branżowej, iż 
jest to rynek nie w pełni zagospodarowany, znaczna większość 
polskiego społeczeństwa nie ma jeszcze świadomości zmian jakie 
zaszły w branży zoologicznej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Uświa-
domienie potencjalnym nabywcom walorów zmiany przyzwyczajeń 
konsumenckich wymaga bowiem dużych nakładów finansowych  
i rozległych działań marketingowych. 

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na pomyślne wpro-
wadzenie nowego produktu na rynek zoologiczny są cena, jakość, 
odpowiednie działania marketingowe, analiza działań konkurencji 
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oraz opór konsumentów na zmiany. Z analizy ekonomicznej prze-
prowadzonej w niniejszym artykule wynika, iż czynniki te to główne 
determinanty decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa w kwestii 
wdrożenia nowości do obrotu handlowego. Są one ze sobą ściśle 
powiązane i w podobnym stopniu oddziaływają na konsumenta. 

Marka „Dolina Baryczy” jest przykładem nowego produktu, któ-
rego sukces determinowany jest opisanymi uwarunkowaniami. 
Wysoka jakość, atrakcyjna cena, estetyczny wygląd, popularność i 
konkurencyjność to cechy, które spowodowały, że mimo dużej 
dostępności podobnych dóbr, produkt ten osiągnął pożądany popyt. 
Marka stanowi zatem dla  przedsiębiorstwa największą wartość. To 
jeden z aktywów firmy, który jest tym bardziej wartościowy, im więk-
sza jest jego popularność wśród konsumentów. 
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Strategy for introducing a new product 
to the polish zoological market 

The process of introducing a new product is a multifacet-

ed series of closely related phenomena, aimed at changing 

the consumption situation of the target market. There are 

many determinants which have a significant impact on con-

sumers' acceptance of a new product and which can over-

come their resistance to change. The most important of them, 

apart from attractive price and high quality, are multi-

directional marketing activities and strategic analysis of 

opportunities and threats related to the product entering the 

market. 

Over the last few years, there have been many competing 

products that have changed the existing rules in the highly 

monopolized zoological market. New, attractive brands have 

also emerged along with newly emerging and rapidly grow-

ing companies. There has been a very large rotation of vari-

ous solutions on store shelves, so far unknown on the Polish 

market. During that time, the phenomena of cannibalization 

of products and price dumping appeared. Most of all, strong 

influences of Western companies were felt. 

The subject of scientific interest is the multi-aspect anal-

ysis of the problem of introducing a product to  market on the 

example of the zoological industry. The article presents both 

theoretical aspects of this issue as well as the results of re-

search. The main focus was on the methodology of introduc-

ing the product to the final market by applying an appropri-

ate product policy. All issues contained in the work have been 

tested in practice by analyzing the activities of the largest 

zoological wholesalers in Wrocław, at the same time as 

launching a new brand of pet food "Barycz Valley". 
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