Grudzień 2012

Nowi partnerzy

Ponad 40 firm w projekcie!
N

a koniec roku licznik naszych partnerów
zatrzymał się na liczbie 41! Cieszymy się,
że mimo zaledwie pół roku trwania akcji jest z
nami już tak dużo firm, które zaangażowały się
w nasze działania. Utwierdza to nas w przekonaniu, że 590-tka, jako akcja społeczno-edukacyjna, jest potrzebna.

8 nowych firm w akcji
Póki co, na pokładzie 590-tki chcielibyśmy powitać grudniowy zaciąg. W ostatnich tygodniach dołączyło do nas aż 8 firm.
Lista spółek akcyjnych, biorących udział w
projekcie, poszerzyła się o firmę Andropol

S.A., producenta wyrobów włókienniczych
o ponad 100 letniej tradycji, a także o firmę SEKO S.A. – jednego z największych
polskich przetwórców ryb. Od grudnia są
z nami także Solecka Fabryka Okien Sożal,
Simed PPH produkujący sprzęt medyczny,
firma Trout produkująca autorską biżuterię,
Zakłady spożywcze „Bona” – producent
majonezów, musztard i ketchupu, a także Zakład Produkcji Cukierniczej „Bulik”
oraz Wytwórnia Preparatów Chemicznych
„Chemia”. Witamy pod biało-czerwoną
banderą! n

Badanie konsumentów

Warto podkreślać pochodzenie swoich produktów
Czy konsumenci szukają informacji o kraju
pochodzenia produktu i w jakim stopniu fakt
wyprodukowania wyrobu nad Wisłą wpływa
na ich decyzje zakupowe? To sprawdziliśmy
poprzez nasze badania!

Młodsi sprawdzają, starsi raczej nie
Według nich 50% Polaków zawsze lub zwykle
sprawdza czy produkt został wyprodukowany
w naszym kraju. Chodzi tu o znalezienie na
opakowaniu informacji czy produkt wytworzono w Polsce, sprawdzenie kodu kreskowego
rozpoczynającego się w wypadku rodzimych
produktów od 590, czy znalezieniu symbolu
odwołującego się do naszego kraju. Co ciekawe, według badań pod kątem wieku, im osoba młodsza, tym większą uwagę przykłada do
odszukania tej informacji. Przykładowo wśród
osób między 20 a 24 rokiem życia zawsze robi
to 38% badanych! Gorzej już sprawa wygląda
w wypadku grup powyżej 35 roku życia. Tu oko-

ło 40% deklaruje, że nigdy nie sprawdza pochodzenia produktu.

Klienci chcą by bardziej podkreślać pochodzenie produktu!
Nie wszyscy sprawdzają, ale zdecydowana
większość chce wiedzieć skąd jest produkt!
Spośród wszystkich przebadanych osób, aż
73% stwierdziło, że Polscy producenci powinni
bardziej na opakowaniach eksponować fakt,
iż produkt został wyprodukowany nad Wisłą.

Co ciekawe, potrzebę taką wyrażają nie tylko
ludzie młodzi, poszukujący wyróżników konkretnych marek, ale również i osoby powyżej
35 roku życia, które zgodnie z przytoczonymi
wcześniej badaniami raczej stronią od poszukiwań informacji o kraju wytworzenia.

Polskie? Kupuję!
A jak rodzimość pochodzenia danego produktu wpływa na decyzję zakupowe konsumentów. Z naszych ankiet wynika, że blisko 61%
badanych, stwierdza, że mocniejsza ekspozycja
informacji o pochodzeniu produktu, wpływa na
decyzję o jego zakupie. Ponadto jak się okazało
konsumenci są w stanie płacić zwykle do 30%
więcej za polski produkt, niż jego zagraniczny
odpowiednik o takich samych parametrach. No
to jak? Chyba warto? n
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Media

590-tka znowu w mediach
Wraz z nowymi badaniami i raportem
prowadzimy kolejną ofensywę medialną.
Po raz kolejny staramy się zwrócić uwagę mediów na fakt, że Polscy konsumenci
chcą wiedzieć skąd pochodzi produkt, ale
nie do końca wiedzą jak to robić. Poprzez

media staramy zachęcić również przedsiębiorców do tego, by mocniej eksponowali
swoje pochodzenie. Jak nam to wychodzi?
W grudniu, Prezes Stowarzyszenia – Pan
Mirosław Januszewski – został zaproszony do m.in. do redakcji TV Biznes oraz Trój-

ki, gdzie miał okazję skomentować przeprowadzone przez nas badania i ponownie
opowiedzieć o akcji. Dodatkowo ogólnopolski darmowy dziennik Metro opublikował spory materiał o polskich firmach i
naszej inicjatywie! n

Społeczność

5 000 fanów na Fan Page
W grudniu przekroczyliśmy symboliczną granicę 5 tys. fanów na Facebooku. Na naszym
dedykowanym kanale dokładnie informujemy
użytkowników na temat rozwoju akcji, podsuwamy im informacje odnośnie kupowania
polskich produktów, bawimy i organizujemy

konkursy. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji wejść
na naszego Fan Page, musisz koniecznie to
zrobić. To miejsce, gdzie konsumenci dzielą się
swoimi opiniami i podsuwają nam inspirację.
To może być ten inspiracja dla twojej firmy!
http://www.facebook.com/590powodow n

Zainteresował Cię któryś z tematów i chciałbyś uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami pisząc na adres grzegorz.pacula@pemi.pl
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