
Materiał przygotowany przez Grupę Eurocash 
kwiecień - lipiec 2020

RAPORT 

COVID-19 OCZAMI 
PRZEDSIĘBIORCÓW



RAPORT COVID-19 OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW 2

STRESZCZENIE

Raport „Covid-19 oczami Przedsiębiorców” stanowi zapis opinii przedsię-
biorców współpracujących z Grupą Eurocash na temat sytuacji biznesowej 
w pierwszych sześciu miesiącach epidemii koronawirusa. Badanie powstało na 
bazie pogłębionych wywiadów telefonicznych z blisko 350 przedsiębiorcami. 

Okres epidemii pokazał, że handel małopowierzchniowy znacznie się zmienił, 
co wymagało od właścicieli sklepów przemodelowania swojego biznesu i wpisania 
się w nowe realia panujące na rynku. 

  Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu wypowiedzieli się na temat wizji handlu 
małopowierzchniowego po pierwszych sześciu miesiącach epidemii. Aż 70% ba-
danych dostrzegła wzrost obrotów w swoich sklepach. 

  Badani ocenili jakie zmiany warto wprowadzić w ich placówkach handlowych 
w przyszłości. Wśród rekomendowanych zmian znalazły się: rezygnacja z godzin 
dla seniorów, dalsze zasłanianie ust i nosa, czy dbanie o środki ochrony. 

  Ankietowani przedstawili także swoją wizję na temat handlu po ustaniu epidemii 
– dostrzegli duży potencjał w rynku niezależnym, który dzięki oferuje klientom 
znacznie więcej niż sklepy wielkopowierzchniowe (bliskość lokalizacji, znajomość 
obsługi, możliwość dostosowania oferty do preferencji konsumentów).

  Przedsiębiorcy wskazali trendy, które będą widoczne w handlu w kolejnych mie-
siącach epidemii (rezygnacja z towarów luksusowych, zakup produktów lokal-
nych, sięganie po większe opakowania).

Badani przedsiębiorcy wskazali trendy, 
które dostrzegli podczas prowadzenia 
sklepów w czasach epidemii. Wśród nich 
znalazły się: 
–  nowy model zakupów – ponad 58%  

ankietowanych wprowadziło nowe roz-
wiązania takie jak zakupy na telefon);

–  zmiana nastrojów konsumentów – po-
szczególne etapy epidemii tj. lockdown, 
stopniowe poluzowanie, miały swoje od-
bicie w zachowaniu kupujących);

–  ewolucja zwyczajów zakupowych klien-
tów – rozwój epidemii miał wpływ na 
produkty, po które sięgali konsumenci);

–  bezpieczny sklep detaliczny – klienci do-
cenili ofertę sklepów lokalnych oraz war-
tości oferowane przez przedsiębiorców;

–  handel z aspektem społecznym w tle 
–  przedsiębiorcy współpracujący z  Gru-
pą Eurocash podjęli szereg inicjatyw pro-
społecznych, których celem była pomoc 
klientom oraz lokalnych społecznościom. 



RAPORT COVID-19 OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW 3

WSTĘP
Wybuch epidemii koronawirusa 
był szczególny w naszej branży – 
praktycznie z dnia na dzień mu-
sieliśmy dostosować się do no-
wych warunków panujących na 
rynku. Rząd wprowadził konkretne 
regulacje dotyczące bezpieczeń-
stwa w sklepach i środków ochro-
ny, zarówno dla sprzedających, 
jak i  kupujących. Bez wątpienia 
zmieniły się zwyczaje zakupowe 
konsumentów. Przyglądaliśmy się 
temu z niepewnością, ale także 
z  zainteresowaniem, co pozwoli-
ło nam na bieżąco reagować na 
dynamicznie zmieniającą się sy-
tuację rynkową. Jako Grupa Eu-
rocash za cel postawiliśmy sobie 
konsekwentne realizowanie na-
szej misji, czyli zapewnienie cią-
głości dostaw, tak by każdy Po-
lak miał zapewniony stały dostęp 
do żywności, szczególnie w tym 
czasie. Aż 40% ludności w Polsce 

mieszka w miejscowościach poni-
żej 10 tysięcy mieszkańców. Wielu 
z nich nie ma dostępu do wielkich 
sieci, jesteśmy za to my. Przedsię-
biorcy współpracujący z Grupą 
Eurocash w ten sposób spełniają 
swoją misję i zapewniają dostęp 
do żywności milionom Polaków. 
Z  kolei dostępność produktów 
jest uzależniona od Eurocash. 
Zrozumieliśmy, że nasza odpo-
wiedzialność jest większa niż do 
tej pory myśleliśmy.  
Raport, który dla Państwa przy-
gotowaliśmy, przedstawia opi-
nie na temat epidemii, ze strony  
Przedsiębiorców oraz konsumen-
tów. Dzięki nim dowiedzieliśmy 
się z pierwszej ręki, jak ten trudny 
czas wpłynął na handel detalicz-
ny. Podczas licznych wywiadów 
i rozmów z właścicielami sklepów 
udało nam się zdobyć cenną wie-
dzę na temat ewolucji nawyków 

zakupowych w  trakcie epidemii, 
czym pragniemy się z Państwem 
podzielić. 
Po sześciu miesiącach jesteśmy 
bogatsi w wiedzę, na temat tego 
jak będzie wyglądał handel de-
taliczny w kolejnych miesiącach, 
a być może nawet latach. Rynek 
niezależny może na tym zyskać. 
Konsumenci w trosce o siebie 
i  swoich bliskich będą wybierać 
zakupy blisko domu, w miejscach, 
które uważają za bezpieczne, być 
może środki ochrony zostaną 
w sklepach na długi czas, a płat-
ności bezgotówkowe staną się 
jeszcze bardziej powszechne. 
Przedsiębiorcy, z którymi współ-
pracujemy, zdobyli doświadcze-
nie w tych trudnych czasach i są 
gotowi do dalszej pracy i odpo-
wiadania na potrzeby zakupowe 
konsumentów.

Pedro Martinho,
Członek Zarządu Grupy Eurocash
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OKIEM EKSPERTA
Epidemia, jako zjawisko psychospołeczne, 
a nie medyczne, rozpoczęła się w momencie, 
w którym zaczęły pustoszeć sklepowe półki. 
W krótkim czasie punkty handlu detalicznego 
stały się też punktami orientacyjnymi w kra-
jobrazie zbiorowej niepewności. Ich całkowite 
zamknięcie prawdopodobnie skutkowałoby 
wybuchem paniki, natomiast elastyczne do-
stosowanie do nowych warunków było nie tyl-
ko szczeliną normalności i nadziei na zmianę 
sytuacji, ale i przykładem twórczej adaptacji 
do trudności. 
Czas epidemii to sytuacja stresu, której to-
warzyszy frustracja całej wiązki potrzeb, za-
burzenie rytmu życia oraz konieczność rewi-
zji życiowych planów. Główny stresor, który 
bezpośrednio zagraża życiu, mimo, że jest 
niewidzialny, stanowi strumień informacji bę-
dących mieszanką trudnych do zweryfikowa-
nia danych, medialnych narracji i komentarzy. 
Powiązane z nim źródła napięć i obaw speł-
niają kryteria straty (np. dochód), zagrożenia 
(np. brak żywności) i/lub wyzwania (np. ko-
nieczność zmiany nawyków). W takiej sytuacji 
ocenie podlegają również zasoby radzenia 
sobie. Jednym z nich są cechy najbliższego 
otoczenia – w tym sklepy detaliczne, które nie 
tylko są dostawcą rozmaitych artykułów, ale 
elementem lokalnej społeczności.
 

Pojawienie się epidemii uruchomiło zróżnico-
wane wzorce reakcji Klientów o charakterze 
radzenia sobie: od lękowych (strach i dyscy-
plina – tydzień 14-17) po przekorne (zmęczenie 
i pierwszy bunt – tydzień 22-23). Ich dynamice 
towarzyszyły godne odnotowania zachowania 
przedsiębiorców, które ułatwiły przetrwanie 
„lockdownu” obu stronom. Na poziomie bizne-
sowym sprawdziła się zarówno modyfikacja 
form sprzedaży (otwartość i elastyczność wy-
rażająca się w np. dostarczaniu towarów kon-
sumentom czy tworzeniu okien sprzedażo-
wych), jak i zdyscyplinowane funkcjonowanie 
personelu, który znacząco wzmocnił element 
interpersonalnego wsparcia w roli zawodowej. 
Prospołeczne zachowania (abc na kołach, Za-
kupy dla Seniora 60+) były przy tym istotnym 
sygnałem wspólnotowości, której wzmacnia-
jąca siła tkwiła we wzbudzaniu poczucia bycia 
członkiem szerszej społeczności, którego po-
trzeby są dostrzegane i respektowane. Godne 
odnotowania, głównie jako dobry prognostyk 
dla biznesowego rozwoju, jest monitorowa-
nie przez przedsiębiorców zmian w nawykach 
konsumenckich i  dostosowywanie do nich 
asortymentu.

Psycholog i trener biznesu z 20-letnim doświadczeniem. 
Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i w In-
stytucie Psychologii KUL - opiekun I edycji Psychologii 
biznesu i przedsiębiorczości. 
Autor i współautor piętnastu książek, w tym pierwsze-
go w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia 
biznesu” (2020, PWN). Trzykrotny laureat Nagrody 
Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. 
„Pozytywna psychologia porażki”) oraz trzykrotny 
lauret nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towa-
rzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Metafory i analogie 
w szkoleniach”). Prowadzi badania naukowe z zakresu 
obrony przed wpływem, uczenia się na błędach i, ostat-
nio, recepcji sztucznej inteligencji.
Autor licznych strategii negocjacyjnych, perswazyjnych 
i sprzedażowych - m.in. koncepcji „sprzedaż bez sprze-
dawania” opartej na wywieraniu wpływu bez manipu-
lacji. Członek honorowy Europejskiego Stowarzyszenia 
Trenerów i Konsultantów oraz Stowarzyszenia MBA In-
spire. Inicjator i organizator ogólnopolskich konferen-
cji: „Aktualia” oraz „Ludzka Twarz Biznesu”. 
Mentor, power speaker, performer i kompozytor. Czło-
nek ZAiKS - m.in. autor muzyki do płyty „Dziewczyna 
szamana” J. Steczkowskiej (5 Fryderyków).

PAWEŁ
FORTUNA
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METODOLOGIA RAPORTU

Nadrzędnym celem raportu jest 
przedstawienie opinii przedsiębi-
orców na temat ich sytuacji bizne-
sowej w dobie epidemii koronawi-
rusa, prezentacja ich podejścia do 
nowo napotkanych zmian, a także 
zebranie perspektyw, jakie według 
nich stoją przed rynkiem detalicz-
nym w Polsce.

POGŁĘBIONE WYWIADY 
TELEFONICZNE 
Rozmowy prowadzone w okresie 
od kwietnia do lipca 2020r.

TRENDY WSKAZYWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI SKLEPÓW DETALICZNYCH
Analiza rozmów ze 155 osobami z grupy badawczej składającej się z właścicieli 
sklepów współpracujących z Grupą Eurocash. Wywiady telefoniczne zostały prze-
prowadzone w I fazie epidemii (kwiecień-maj 2020) i ich celem było sprawdzenie, jak 
przedsiębiorcy odnajdują się w nowej sytuacji.  
Podczas rozmów pytano ich między innymi o to:
- jak pomagają konsumentom, 
- jakie środki ochrony wprowadzili w swoich sklepach, 
- czy widzą zmiany w zachowaniu konsumentów, 
- czy odnotowali wzmożony ruch 
- po jakie produkty najczęściej sięgają kupujący. 
Zebrane dane pozwoliły na wyodrębnienie trendów i obserwacji oraz przygotowanie 
studiów przypadków, pokazujących działania właścicieli sklepów detalicznych w trak-
cie epidemii.

PROGNOZY DOTYCZĄCE HANDLU OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW
Analiza rozmów ze 191 osobami z grupy badawczej.
Wywiady telefoniczne prowadzone w okresie czerwiec – lipiec 2020r., których celem 
było zdobycie informacji pozwalających na sformułowanie prognoz dotyczących 
handlu niezależnego po 3 miesiącach od wybuchu epidemii koronawirusa. 
Podczas rozmów pytano m.in. o:
- jak zmieniło się funkcjonowanie sklepów podczas epidemii
- jak ewoluowały nawyki zakupowe oraz nastroje konsumentów
- jakie pozytywne strony z sytuacji oraz jakie perspektywy dla handlu detalicznego 
widzą badani.

W raporcie zostały także wykorzystane dane z dostępnych badań rynkowych  
autorstwa agencji badawczych: Nielsen, Ipsos oraz GfK.

346
Przebadana grupa: 346 osób. Przedsiębiorcy współpracujący 
z Grupą Eurocash - zarządzający sklepami oraz właściciele placó-
wek handlowych takich jak: abc, Delikatesy Centrum, Eurosklep, 
Groszek, Gama, Koliber, Lewiatan.

RAPORT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCICEL
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TRENDY WSKAZYWANE 
PRZEZ WŁAŚCICIELI SKLEPÓW DETALICZNYCH

Rozmowy z ankietowanymi pokazały, że 
niezależnie od wielkości placówki handlowej 
czy jej lokalizacji geograficznej, pojawiły się 
wspólne aspekty, na które praktycznie wszy-
scy właściciele sklepów zwracają uwagę. Są 
to obserwacje dotyczące nowego modelu 
zakupów, nastrojów kupujących czy zwycza-
je zakupowe W ten sposób zostały opisane 
trendy, które wykreował rynek oraz sami 
przedsiębiorcy. Co istotne, są one widocz-
ne na wielu płaszczyznach – począwszy od 
obserwacji związanych z zachowaniem kon-
sumentów oraz zwyczajami zakupowymi, 
poprzez oddolne inicjatywy mające na celu 
wsparcie potrzebujących, aż do bezpieczeń-
stwa w sklepie i zaufania kupujących wobec 
tego co znane i lokalne. 

CZĘŚĆ I
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#1 NOWY MODEL ZAKUPÓW

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Sklepy lokalne, zarządzane przez właścicieli lub fran-
czyzobiorców, bardzo szybko dostosowały się do no-
wej sytuacji rynkowej, praktycznie z dnia na dzień. 
Było to możliwe dzięki dużej swobodzie, którą oferuje-
my przedsiębiorcom. Daliśmy im „wolną rękę” w kwe-
stii przemodelowania biznesu w dobie koronawirusa, 
podkreślając w ten sposób niezależność handlu deta-
licznego. Właściciele sklepów, którzy doskonale znają 
kupujących mogli wypracować optymalne rozwiąza-
nia dopasowane do ich lokalnych odbiorców. Część 
sklepów postawiła na zakupy z dostawą, bo taka była 
potrzeba rynkowa, z kolei w innych placówkach spraw-
dził się pomysł polegający na zakupach przez telefon 
z odbiorem własnym.”

Nagły wybuch epidemii koronawirusa na dobre zmienił współ-
czesny świat. Był ogromnym zaskoczeniem dla konsumentów 
oraz dla właścicieli sklepów, a także całego rynku detalicznego. 
Wymagało to od całej branży szybkiej reakcji na dynamiczne 
zmiany. Właściciele lokalnych sklepów nie czekając na rozwój 
sytuacji, błyskawicznie podjęli szereg działań, które pozwoliły 
na dopasowanie się do oczekiwań i potrzeb ich konsumentów, 
a także do aktualnych wymogów sanitarnych. Było to możli-
we dzięki modelowi biznesowemu sklepów małopowierzch-

niowych – w przypadku tych placówek handlowych decyzje za-
padają na poziomie właściciela sklepu, co pozwala na szybsze 
wprowadzanie niezbędnych zmian niż w centralnie zarządza-
nych sieciach. Tak też było w przypadku działań mających na 
celu wsparcie konsumentów w tym trudnym czasie. Z zapyta-
nych 155 przedsiębiorców aż 90 (58%) z nich zadeklarowało, że 
wprowadziło nowy model korzystania z oferty ich sklepów, tj. za-
kupy na telefon lub za pomocą komunikatora, odbiór gotowych 
zakupów w sklepie lub dostarczanie ich do domu.  

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właścicielka sklepu Groszek
„Dostarczaliśmy zakupy bezpłatnie na telefon 

lub gdy ktoś przyniósł karteczkę z zamówieniem 
od osoby, która nie chciała wyjść do sklepu sama  Je-
śli pracownicy nie mieli możliwości dowiezienia towa-
ru, dostarczałam naszym klientom zakupy osobiście.

Właścicielka sklepu abc
„Epidemia wymogła na nas nowe funkcjonowanie 
sklepu. Wprowadziliśmy tzw. okno sprzedażowe, by 
klienci nie musieli wchodzić do sklepu. Ponadto ku-
pujący mieli możliwość zrobienia zakupów na telefon 
z odbiorem w oknie.”
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#2 NASTROJE KONSUMENTÓW
Nowa sytuacja związana z epidemią koronawirusa wpłynęła na ogólną 
zmianę nastrojów wśród społeczeństwa, a także przełożyła się na sposób, 
w  jaki konsumenci robią zakupy. Do wybuchu epidemii sklepy osiedlowe 
stanowiły miejsce spotkań lokalnej społeczności. Konsumenci nie tylko ro-
bili w nich zakupy, ale także dzięki bliskim relacjom rozmawiali z obsługą, 

wymieniali informacje dotyczące wydarzeń w ich miejscu zamieszkania itd. 
Jednak nowa rzeczywistość wpłynęła na zmiany nastrojów, co zauważyli 
wszyscy przebadani przez nas przedsiębiorcy. W zależności od momentu 
epidemii nastroje ewoluowały w poniższy sposób:

Właściciele sklepów zauważyli, 
że konsumenci, którzy do tej 
pory dokonywali zakupów 
spontanicznie, przychodzą 

z gotowymi listami dzięki czemu 
skrócił się średni czas przebywania 

w sklepie. 
Unikali rozmów z obsługą, byli 
podenerwowani, przestraszeni, 

zasłaniali usta i nos, chętnie 
korzystali natomiast ze środków 

dezynfekujących.

W wypowiedziach przedsiębiorców 
coraz częściej pojawiały się głosy, 

że konsumenci są spokojniejsi.  
Z drugiej strony odnotowaliśmy 

przypadki wypowiedzi 
konsumentów, które negowały 

sam fakt obecności koronawirusa 
i epidemii w Polsce. Szczególnie 

mieszkających w regionach 
niedotkniętych zachorowaniami. 

Jak pokazują opinie właścicieli 
sklepów, po weekendzie 

majowym, nastroje konsumentów 
powoli zaczęły wracać do normy.

Dostrzegalne było uspokojenie 
kupujących, zauważalny słabszy 

lęk przed epidemią, a także 
narastająca krytyka obowiązku 

noszenia maseczek.

Właściciele sklepów zauważyli 
panujący wśród kupujących spokój 

i względne przyzwyczajenie/
oswojenie z panującą sytuacją. 

Coraz częściej pojawiały się 
osoby, które nie chciały zakrywać  

ust i nosa.

TYDZIEŃ 14–17 (1-26.04)
STRACH I DYSCYPLINA

TYDZIEŃ 20–21 (11-24.05)
„WZGLĘDNY” SPOKÓJ

TYDZIEŃ 18–19 (1-10.05)
TĘSKNOTA ZA NORMALNOŚCIĄ

TYDZIEŃ 22–23 (25.05-7.06)
ZMĘCZENIE I PIERWSZY BUNT
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OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Sklepy małopowierzchniowe bardzo często zlokalizowane są bli-
sko osiedli mieszkaniowych, a w przypadku mniejszych miejscowości 
–  w  ich centrum. Sprawia to, że obsługa zna konsumentów oraz ich 
preferencje zakupowe czy indywidualne potrzeby. Bardzo często sklep 
stanowi miejsce spotkań lokalnej społeczności. Dzięki temu właścicie-
le sklepów mogli podzielić się z nami obserwacjami dotyczącymi na-
strojów kupujących, czy ich obaw związanych z epidemią. Wiemy, że 
przedsiębiorcy starali się podnosić kupujących na duchu i zapewnić im 
jak najbardziej komfortowe warunki.”

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właścicielka sklepu abc 
„Nastroje bywały różne. Klienci źle patrzyli na kogoś, kto nie nosił 
maski. Nie dzielili się już z nami obawami co do nowych zdiagnozo-
wanych przypadków, jak to było na początku – przyzwyczaili się do 
panującej sytuacji.”

Właścicielka sklepu Delikatesy Centrum 
„Zauważyłam, że klienci mniej rozmawiali, byli przygnębieni i wolniej 
się poruszali. Skupiali się na zakupach i na milczeniu.”

#2 NASTROJE KLIENTÓW
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FAZY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 
W PRZYPADKU COVID-191

1 Nielsen, Polski handel w czasach pandemii, kwiecień 2020

Zwiększa się 
zainteresowanie 

produktami, króre 
wspierają ogólne 

utrzymanie zdrowia 
i dobrego samopoczucia.

Zakupy zapobiegawcze 
produktów suchych 
i szerszy asortyment 

produktów bezpieczynch 
dla zdrowia; wrost liczby 
wizyt w sklepach; wzrost 

wartości koszyków.

Minimalna liczba zlokalizo-
wanych przypadków 

COVID-19 na ogół związa-
nych z przybyciem z innego 

zainfekowanego kraju.

Wielokrotne przypadki 
potwierdzonych 

przypadków i rosnąca 
liczba zgonów związane 

z COVID-19

Pierwsza lokalna diagnoza 
zachorowania + pierwszy 

zgon związany z COVID-19.

Pojawiają się przypadki 
wyzdrowienia z COVID-19. 

Odsetek zdjagnozowanych 
osób nadal rośnie.

Masowe przypadki 
COVID-19. Ograniczenia 
w przemieszczaniu się.

Ograniczenia w życiu 
codziennym zanikają, 

a życie zaczyna wracać  
do normy.

Należy nadać priorytet 
produktom niezbędnym do 

ochrony przed wirusami, 
zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego np. maski na 

twarz.

Wzrost liczby zakupów 
w internecie, spadek liczby 

odwiedzin w sklepach, 
wzrost liczby brakujących 

zapasów, napięcia 
w łańcuchach dostaw.

Poważnie ograniczone 
wyjścia na zakupy, 

realizacja zamówień 
prez internet jest 

ograniczona, obawy 
o cenę rosną, ponieważ 

ograniczona dostęponość 
zapasówwpływa 

w niektórych przypadkach 
na ceny.

Ludzie wracają do 
codziennej rutyny (praca, 

szkoła itp.) ale działają 
z nową ostrożnością co 

do zdrowia. Stałe zmiany 
w łańcuchach dostaw, 

korzystanie z e-commerce 
i praktyk higienicznych.

PROAKTYWNE ZAKUPY 
PROZDROWOTNE

ZMIANY W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW

WYDARZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE

REAKTYWNE ZAKUPY 
PROZDROWOTNE ZAKUPY NA ZAPAS PRZYGOTOWANIE 

DO KWARANTANNY
ŻYCIE  

Z OGRANICZENIAMI

#1 #2 #3 #4 #5
NOWA NORMALNOŚĆ

#6
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#3 EWOLUCJA ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH KLIENTÓW
Epidemia koronawirusa bez wątpienia przełożyła się na zwyczaje zakupowe. Konsumenci rzadziej chodzili na zakupy, a gdy to robili, 
odwiedzali sklepy lokalne. W tym czasie priorytetem było dla nich bezpieczeństwo, które przedkładali nad cenami oraz promocjami 
cenowymi (55% vs. 20%) oraz bliskość sklepu, która była ważniejsza niż ceny i promocje (43% vs. 26%)2.

Bezpieczeństwo i bliskość sklepu a cena i promocja produktu, procent konsumentów,  
dla których pierwsze kryterium jest ważniejsze od drugiego.

Be
zp

ie
cz

eń
st

wo

Cena/prom

ocje

55
20

Bl
isk

oś
ć 

sk
le

pu

Cena/prom

ocje

43
26

2 Ipsos, Shopperzy w czasie pandemii Covid-19, kwiecień 2020
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#3 EWOLUCJA ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH KLIENTÓW
Dostępne dane rynkowe pokazują, że gdy tylko wybu-
chła epidemia koronawirusa konsumenci zaczęli kupo-
wać więcej w obawie przed dalszym rozwojem sytuacji 
i niepewnością, która zagościła na rynku, jak i w ich ży-
ciach. W drugim tygodniu marca, czyli tuż po ogłosze-
niu stanu epidemii, widoczny był trend polegający na 
masowym wykupowaniu produktów trwałych (kasze, 
ryż, mąka) oraz mięsa, co można uznać za przygoto-
wanie do kryzysu. W  tygodniu 16. (15-19.04) sytuacja 
znormalizowała się, zmalała liczba kupowanych kate-
gorii produktów w porównaniu z początkiem epidemii 
(25  kategorii w tygodniu 11 (9-15.03) vs. 16. kategorii 
w tygodniu 16. (13-26.04).3 

A jak sytuację widzieli właściciele sklepów detalicz-
nych? Zdaniem przedsiębiorców boom na zakupy pro-
duktów trwałych nastąpił w 14. (1-5.04) tygodniu roku, 
a trend ten utrzymywał się aż do tygodnia 17. Klien-
ci sklepów rzadko kupowali owoce i warzywa, któ-
re w  koszyku zakupowym pojawiły się w tygodniach  
18-19 (1-10.05). Stabilizację, zdaniem właścicieli sklepów, 
można obserwować od tygodnia 20, kiedy kupujący 
zaczęli sięgać po codzienne produkty.4

14.
TYDZIEŃ
(1-5.04) 

Kasza, 
makaron, 

mąka, cukier, 
pieczywo, 
drożdże, 
artykuły 

higieniczne

15. 
TYDZIEŃ 
(6-12.04)

Kasza, ma-
karon, mąka, 

cukier, 
alkohol, woda, 

drożdże

16.-17. 
TYDZIEŃ 
(13-26.04)

Kasza, ma-
karon, mąka, 
cukier, pieczy-
wo, drożdże, 

nabiał

18.-19. 
TYDZIEŃ 

(27.04-10.05)

Warzywa 
i owoce

20.-23. 
TYDZIEŃ 

(11.05-7.06)

Standardowe 
codzienne 

zakupy  
– pieczywo, 
świeże sery 
i wędliny, 
warzywa 
i owoce

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Delikatesy Centrum
„Moi klienci najczęściej sięgali po kasze, ryże, mąki. Ciągle pytali o drożdże,  
których na rynku brakowało.”  

Właściciel sklepu Groszek
„Aktualnie kupujący sięgają po standardowe produkty. Na początku klienci masowo 
kupowali produkty mączne i sypkie, jakby szykowali się na wojnę lub koniec świata.”

NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE PRODUKTY

3 Webinar „Polski handel w czasach pandemii”, GfK, 24.04.2020
4  Wywiady telefoniczne z przedsiębiorcami współpracującymi z Grupą 

Eurocash, BraveHearts, lipiec 2020
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#3 EWOLUCJA ZWYCZAJÓW 
ZAKUPOWYCH KLIENTÓW
Przedsiębiorcy zauważyli zmianę w sposobie zakupów – do tej pory kupujący przycho-
dzili niemal codziennie. Epidemia koronawirusa spowodowała, że zwiększyła się wartość 
koszyka, jednak konsumenci odwiedzali sklepy rzadziej – 2-3 razy w tygodniu.

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Wybuch epidemii sprawił, że musieliśmy na nowo zorganizować naszą pracę 
w hurtowniach Eurocash Cash & Carry oraz Centrach Dystrybucyjnych i dosto-
sować się do warunków oraz oczekiwań właścicieli sklepów oraz konsumen-
tów. Staraliśmy się reagować na bieżąco, słuchać naszych klientów – właścicie-
li sklepów niezależnych – by zapewnić milionom Polaków dostęp do żywności. 
Z perspektywy czasu mogę ocenić, że udało nam się zrealizować z sukcesem 
naszą misję.”

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Groszek 
„Klienci robią bardziej przemyślane zakupy - na kilka dni.”

Właścicielka sklepu abc 
„Na początku klienci robili duże zapasy, wtedy brakowało też wielu produktów 
w hurtowniach, teraz jest dobrze. Eurocash szybko zareagował na tę sytuację.”
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#4 BEZPIECZNY SKLEP DETALICZNY
Podczas rozmów telefonicznych właściciele sklepów wskazywali, że zapewnienie bezpieczeń-
stwa konsumentom jest dla nich kluczowe. Każdy z zapytanych 155 rozmówców zapewnił, że 
wprowadził środki ochrony, takie jak: obowiązek zasłaniania ust i nosa, pilnowanie wymaga-
nej odległości pomiędzy kupującymi, przestrzeganie maksymalnej liczby osób w sklepie. 
W pierwszych dniach epidemii Grupa Eurocash uruchomiła kampanię informacyjną, której ce-
lem było edukowanie pracowników handlu na temat zasad bezpieczeństwa i higieny w skle-
pie, a także regulacji w tym zakresie, wprowadzanych przez polski rząd. 

Właściciele sklepów nie pozostali obojętni i równolegle podjęli szereg własnych 
inicjatyw, które zapewniły bezpieczeństwo w placówce zarówno kupującym,  
jak i pracownikom, m.in.:

Ograniczenie 
liczby dostępnych 

koszyków i wózków 
sklepowych, co 

pozwoliło na 
łatwiejszą kontrolę 
klientów w sklepie

Pakowanie pieczywa 
i warzyw, by klienci 
nie mieli styczno-
ści z produktami 

przeznaczonymi do 
bezpośredniej kon-

sumpcji

Zamontowanie 
osłon z pleksi  

stanowisk kasowych

Praca zmianowa, 
tak by zespoły 
pracowników 

sklepów nie miały 
ze sobą kontaktu

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Jacek Owczarek, dyrektor finansowy i członek  
zarządu Grupy Eurocash 
„Podczas rozmów z przedsiębiorcami często do-
chodziły do nas sygnały, mówiące o tym, że 
konsumenci czuli się bezpiecznie robiąc zaku-
py w  sklepach małopowierzchniowych. Bliskość 
domu, znajomość potrzeb konsumentów, moż-
liwość szybkiego reagowania na zmiany zgod-
ne z  rozporządzeniami rządu, to bez wątpienia 
ogromny atut sklepów lokalnych.”

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właścicielka sklepu Gama 
„Klienci czuli się u mnie bezpiecznie. Staram się 
o nich dbać, a przed wszystkim o pracowników. Po 
każdym kliencie dezynfekowaliśmy koszyki. Zamy-
kaliśmy sklep dwie godziny wcześniej, by go jesz-
cze raz dokładnie zdezynfekować. W sklepie do 
dyspozycji klientów były cały czas rękawice i płyny 
do dezynfekcji, by czuli się bezpieczniej.”

INICJATYWY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
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#5 HANDEL Z ASPEKTEM PROSPOŁECZNYM W TLE

AGENCI SIECI „ABC NA KOŁACH”
„abc na kołach” tworzy 100 agentów, którzy każdego dnia dostarczają żyw-
ność mieszkańcom mniejszych miejscowości i wsi gdzie brakuje sklepów 
stacjonarnych. Podczas epidemii koronawirusa sieć zadbała o zapewnienie 
dostępu do produktów spożywczych każdemu, kto ich potrzebuje.
By wesprzeć konsumentów „abc na kołach” uruchomiło infolinię dla osób, 
które nie mogą zrobić zakupów – konsultant łączył dzwoniącego z agen-

W czasie epidemii koronawirusa wzrosła wrażliwość społeczna oraz 
zawiązywały się inicjatywy, których celem było wsparcie potrzebu-
jących – m.in. seniorów, osób na kwarantannie, czy służby zdrowia. 
Swoją empatię pokazali także przedsiębiorcy współpracujący z Gru-
pą Eurocash, którzy zrealizowali łącznie kilkaset lokalnych inicjatyw 
pomocowych. Wśród nich znalazły się zbiórki żywności, dostarczanie 
posiłków do szpitali, zbiórki pieniędzy, zakupy środków ochrony dla 
domów pomocy, czy szpitali. 

tem, który następnego dnia podjeżdżał pod dom konsumenta, by ten mógł 
zrobić zakupy. Dzięki działaniom agentów oraz sieci udało się wesprzeć 
tysiące osób z całej Polski!

KATARZYNA I DARIUSZ SOWA, „ABC U SOWY”, LESKO
Państwo Sowa już w pierwszych dniach epidemii koronawirusa posta-
nowili działać. Przy wsparciu burmistrza swojej miejscowości postano-
wili wesprzeć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 
i zorganizowali akcję zakupu ręczników, papierów, rękawiczek, wody i in-
nych niezbędnych produktów. Działanie to zapoczątkowało kolejne ini-
cjatywy, które przedsiębiorcy postanowili zrealizować w  swoim bliskim 
otoczeniu.
Wśród instytucji wspartych przez właścicieli sklepu znalazł się Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Nowosiółkach (Gmina Baligród). Placówka 
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#5 HANDEL Z ASPEKTEM PROSPOŁECZNYM W TLE

GAMA SPOŁEM, ZAKOPANE
Epidemia koronawirusa szczególnie dotknęła osoby społecznie wy-
kluczone np. bezdomnych. Z pomocą tej grupie przyszli pracownicy 
i  zarządzający sklepem Gama Społem w Zakopanem – zorganizowa-
li zbiórkę dla Kuchni Brata Alberta, dzięki której udało się zakupić po-
trzebne do przygotowania posiłków produkty i środki dezynfekujące dla 
podoopiecznych. Pomoc okazana pozwoliła na przetrwanie organizacji 
w czasie epidemii koronawirusa, a wielu potrzebujących korzystających 
ze wsparcia Kuchni Brata Alberta otrzymało gorące posiłki i paczki żyw-
nościowe.

otrzymała produkty spożywcze i środki higieniczne. Z pomocy Pani Kata-
rzyny i Pana Dariusza skorzystali także pracownicy oddziału zakaźnego, 
którym przekazano ponad 1000 litrów wody i 1300 napojów energetycz-
nych.

TOMASZ ANTCZAK, LEWIATAN, GOLENICE
„Często konsumenci nie mają możliwości zrobienia zakupów, gdyż spo-
ra grupa z nich nie posiada samochodów. Z opcji zakupów na telefon 
korzystają głównie osoby starsze i na kwarantannie. Kupujący mogą 
płacić za zakupy kartą.” Właściciel sklepu podjął szereg działań promo-
cyjnych, które miały na celu promocję jego inicjatywy – założył stronę 
sklepu na Facebooku – „https://www.facebook.com/LewiatanGoleni-
ce-105008337797118/”. Właściciel sklepu Lewiatan w Golenicach, wydru-
kował 1000 ulotek oraz plakaty, które zostały rozdysponowane w po-
bliskich miejscowościach, aby poinformować kupujących o takiej opcji.
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OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Katarzyna Kopaczewska, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Jesteśmy bardzo dumni, że przedsiębiorcy zaangażowali się w po-
maganie innym. Niemal wszystkie inicjatywy powstały oddolnie, 
z woli i dobrego serca właścicieli sklepów. Często akcje te angażo-
wały całą lokalną społeczność, dzięki czemu siła ich oddziaływania 
jest jeszcze większa. To naprawdę imponujące, że mimo ciężkiej 
sytuacji, z którą musieliśmy się zmierzyć, właściciele sklepów my-
śleli o potrzebujących.”

FRANCZYZOBIORCY SIECI GROSZEK
Franczyzobiorcy prawie 830 sklepów Groszek zainicjowali łącznie ponad 5800 
akcji wsparcia w trakcie epidemii koronawirusa. Ich działania objęły zasięgiem 
liczne grupy takie jak: seniorzy, osoby na kwarantannie i  placówki medyczne. 
Wśród licznych inicjatyw znalazły się: udział w akcji „Zakupy dla Seniora 60+” 
(inicjatywa realizowana przez Grupę Eurocash, której celem było dostarczenie 
zakupów starszym), przekazanie wsparcia finansowego, zakup maseczek dla 
pogotowia, ufundowanie obiadów pracownikom służby zdrowia.

SIEĆ EURO SKLEP
Sieć Euro Sklep działająca głównie w południowej czę-
ści Polski, wsparła szpital w Tychach. Placówka me-
dyczna otrzymała środki higieniczne, preparaty do 
dezynfekcji rąk oraz maseczki.

#5 HANDEL Z ASPEKTEM PROSPOŁECZNYM W TLE

GRAŻYNA FEJDASZ, DELIKATESY CENTRUM, DYDNIA
Nagły wybuch epidemii koronawirusa dotknął wiele polskich szpitali, któ-
re nie dysponowały odpowiednią ilością specjalistycznego sprzętu oraz 
środków ochrony. Sytuacja ta sprawiła, że mieszkańcy wielu miejscowości 
obawiali się,  tego co się stanie, gdy zachorują oni lub ich najbliżsi. Dlatego 
właścicielka sklepu zdecydowała się na zainicjowanie internetowej zbiórki 
na respirator oraz maseczki, płyny dezynfekujące, rękawice i wszystkie 
niezbędne akcesoria, których brakowało w szpitalu w Brzozowie.  Dzięki 
lokalnej społeczności oraz przedsiębiorczyni zostało zebrane kilkanaście 
tysięcy złotych.
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ HANDEL PO EPIDEMII KORONAWIRUSA? 
PROGNOZY OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW.

Mimo, że epidemia koronawirusa wciąż 
trwa, pada wiele pytań o to, jak będzie 
wyglądał handel po jej ustaniu. Możli-
wych scenariuszy, które tworzą eksperci 
tej branży jest wiele. Właściciele sklepów 
niezależnych znają branżę detaliczną od 
podszewki, dlatego też zadaliśmy im py-
tania, których celem było zbadanie, w jaki 
sposób myślą oni o przyszłości swoich 
biznesów, a także jakie widzą szanse i za-
grożenia. 

CZĘŚĆ II



RAPORT COVID-19 OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW 19

#1 WPŁYW EPIDEMII NA ROZWÓJ SKLEPÓW DETALICZNYCH
Paradoksalnie wybuch epidemii koronawirusa wpłynął pozytywnie na handel niezależny 
w Polsce. Dla sklepów detalicznych była to szansa na zainteresowanie swoją ofertą kon-
sumentów, którzy w obawie o swoje bezpieczeństwo zrezygnowali z zakupów w hipermar-
ketach czy dyskontach. 
Aż 70% zapytanych przedsiębiorców zauważyło wzrost obrotów w swoich sklepach. Spad-
ki odnotowało 17%, a brak zmian odczuło 13% właścicieli sklepów lokalnych.

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu abc 
„Zauważyłem wzrost obrotów oraz napływ no-
wych klientów. Dostrzegalny był również wzrost 
płatności bezgotówkowych o 50%. Myślę, że 
ważnymi sprawami dla klientów była dezynfek-
cja, maseczki itp.  Mieliśmy wcześniej  zamonto-
waną osłonę pleksi, co zostało docenione przez 
naszych klientów. Mimo pewnych nieudogod-
nień związanych z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa sanitarnego nie odnotowaliśmy odejścia 
klientów od nas.”

Właścicielka sklepu abc 
„Zyskaliśmy na epidemii, odnotowaliśmy wzrost 
około 30%, zdecydowanie wzrosła liczba płat-
ności bezgotówkowych – nawet 3 razy. Udało 
się zatrzymać klientów, a nawet pozyskać no-
wych.”

Właściciel sklepu abc 
„Na pewno epidemia przyspieszy reakcje, spo-
woduje rozwój sprzedaży internetowej i dostaw 
kurierskich, a także stymuluje poszukiwanie no-
wych rozwiązań, np. dostaw za pomocą dronów. 
Będzie to korzystne dla naszego rynku.”

POZYTYWNY WPŁYW EPIDEMII COVID-19 
NA HANDEL NIEZALEŻNY

Wzrost zainteresowania 
produktami lokalnymi

Wzrost 
obrotów

Pozyskanie nowych 
klientów kupujących do tej 
pory w hipermarketach 
i dyskontach

Wzrost liczby 
płatności 
bezgotówkowych

Mobilizacja właścicieli sklepów  
do działań prospołecznych
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#1 WPŁYW EPIDEMII NA ROZWÓJ 
SKLEPÓW DETALICZNYCH

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Dane wynikające z rozmów z właścicielami sklepów niezależnych jed-
noznacznie pokazują, że ich placówki handlowe osiągnęły w większości 
wzrost obrotów w trakcie epidemii koronawirusa. W mojej ocenie odpo-
wiedzialne są za to czynniki takie jak bezpieczeństwo, które było zapew-
nione klientom, bliskość lokalizacyjna, ogólna sytuacja rynkowa, która 
wymusiła bieżące dostosowywanie oferty zakupowej do preferencji 
konsumentów. Właściciele sklepów małopowierzchniowych znają swoich 
klientów, dzięki czemu mogą na bieżąco uzupełniać brakujący towar, co 
zwłaszcza w pierwszych dniach epidemii, gdzie na rynku brakowało po-
szczególnych kategorii produktowych, miało ogromne znaczenie.”

OCZAMI KLIENTÓW SKLEPÓW NIEZALEŻNYCH:

„Sklep znajdujący się w mojej miejscowości mieści się blisko mojego 
domu, więc to naturalne miejsce zakupów, szczególnie teraz podczas 
epidemii. Obsługa pilnuje liczby klientów w sklepie, widzę że sala sprze-
dażowa jest dezynfekowana, więc czuję się bezpiecznie. Ze względu 
na lokalny charakter sklepu tu nikt nie jest anonimowy – klienci, ob-
sługa czy właściciel. To daje poczucie bezpieczeństwa w przeciwień-
stwie do dużych marketów, w których jednorazowo przebywa dużo 
ludzi i są kolejki do kas.”
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#2 REKOMENDOWANE ZMIANY

GODZINY DLA SENIORÓW
Zdaniem aż 90% przedsiębiorców w tych godzi-
nach często sklepy były puste, ponieważ osoby 
starsze dokonywały zakupów o różnych porach. 
W czasie tzw. godzin dla seniorów sklepy pozosta-
wały zamknięte dla młodszych konsumentów, co 
miało przełożenie na obroty w tym czasie, przez 
co właściciele placówek handlowych w przewa-
żającej większości ocenili ten przepis negatywnie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA
W ocenie przedsiębiorców niesubordynacja kon-
sumentów w tej kwestii doprowadzała do wielu 
nieprzyjemnych sytuacji, z którymi zmagała się 
obsługa sklepów. Zwracanie uwagi osobom nie-
noszącym maseczek generowało konflikty. Przed-
siębiorcy liczyli na szczegółowe rozporządzenia 
dotyczące egzekwowania nakazu zasłaniania ust 
i nosa w sklepie. 

DOSTĘP DO ŚRODKÓW OCHRONY
W opinii przedsiębiorców koszty, które ponosili 
w związku z zapewnieniem klientom dostępu do 
rękawiczek czy środków dezynfekujących były 
duże. Ich zdaniem rząd powinien regulować ceny 
w czasie zwiększonego popytu, w których środki 
ochrony były oferowane w dużo wyższych ce-
nach niż przed epidemią koronawirusa. OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu abc
„Zdecydowanie na minus oceniam godziny 
dla seniorów – mówię o swoim mieście ok. 
30 tys. mieszkańców. Inaczej wygląda spra-
wa w mniejszym mieście, inaczej w więk-
szym, ponieważ wielkość miasta może mieć 
wpływ na liczbę klientów w sklepie. Nie zosta-
ło to uwzględnione w rozporządzeniach. Za-
chowanie bezpieczeństwa jest najważniejsze, 
ale powinien decydować ostatecznie kierow-
nik sklepu. Uważam, że zabrakło też konsul-
tacji w tej sprawie, zarówno z seniorami, jak 
i z przedsiębiorcami.”

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Delikatesy Centrum 
„Dla nas trudne było zwracanie uwagi klien-
tom, aby zakładali maseczki i rękawicz-
ki. Wielu tłumaczyło się, że przychodzili na 
chwilę, ale jak byliśmy nieustępliwi, to cza-
sem rezygnowali z zakupów. Myślę że klienci 
uważali, że na wsi te maseczki są niepotrzeb-
ne ponieważ zagrożenie jest mniejsze.”

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właścicielka sklepu abc
„Obostrzenia same w sobie oceniam pozy-
tywnie, jednak rękawiczki czy płyny były 
zużywane przez klientów na potęgę, a ich 
ceny na rynku to absurd, który powinien 
podlegać regulacjom ze strony rządu.”

Przedsiębiorcy zostali zapytani o zmiany, które by wprowadzili w sklepach, gdyby mieli taką 
możliwość, dysponując aktualną wiedzą  po kilku miesiącach epidemii koronawirusa. 
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Większa liczba transakcji bezgotówkowych – w niektórych sklepach nawet o 50% 
w porównaniu do okresu sprzed epidemii. Właściciele placówek handlowych 
oceniają ten trend jako pozytywny, prowadzący do unowocześnienia ich biznesu.

#3 FUNKCJONOWANIE SKLEPÓW 
PO EPIDEMII KORONAWIRUSA

WSKAZYWANE TRENDY

Większe zainteresowanie zakupami w rynku niezależnym – przedsiębiorcy 
pokładają duże nadzieje w nowych kupujących, którzy w dobie epidemii 
powracają do sklepów lokalnych z obawy przed przebywaniem w dużych 
placówkach handlowych.

Większy potencjał w konkurowaniu z innymi sieciami – zdaniem właścicieli 
sklepów po epidemii warto zawalczyć o kupujących w dyskontach oraz innych 
placówkach wielkopowierzchniowych – za pomocą promocji oraz cen.

Stała obecność środków ochrony takich jak rękawiczki, maseczki, płyny 
– właściciele sklepów wskazują, że w trosce o bezpieczeństwo swoje i klientów nie 
chcą rezygnować z zabezpieczeń w sklepie, nawet po wygaśnięciu epidemii.

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Groszek 
„Na pewno zostawimy środki do dezynfek-
cji. Na początku epidemii od razu zamon-
towaliśmy szybę oddzielającą personel i to 
już zostanie. Myślę że będziemy też zacho-
wywać dystans.”

Przyszłość po koronawirusie nadal stoi pod znakiem zapytania. Trudno jest przewidzieć jeden 
uniwersalny scenariusz i to, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, kiedy i w jaki sposób na-
stąpi druga fala, czy sytuacja wróci do normy, czy też będzie się pogarszać. Przedsiębiorcy 
zostali jednak poproszeni o opinie dotyczące handlu po epidemii COVID-19, w oparciu o swoje 
doświadczenia i obserwacje. 

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu,  
Eurocash S.A. 
„Na bieżąco obserwujemy rynek oraz pro-
gnozy dotyczące dalszego rozwoju epide-
mii koronawirusa. Jesteśmy przygotowa-
ni na dynamiczne zmiany i do bieżącego 
dostosowania naszej oferty do tego, co 
wydarzy się dalej. Słuchamy opinii przed-
siębiorców, analizujemy dane i widzimy, że 
przed naszą branżą stoi wyzwanie, ale tak-
że szansa na dalsze wzrosty sprzedaży czy 
pozyskiwanie nowych konsumentów.”
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#4 NOWE OBLICZE KONSUMENTÓW

NAJPOPULARNIEJSZE TRENDY W ZACHOWANIACH KLIENTÓW

Zaprzestanie kupowania 
towarów luksusowych 
– wcześniej sięgali po 

produkty z górnej półki, 
teraz ten trend nie jest 
widoczny, co zdaniem 
przedsiębiorców może 

być spowodowane 
oszczędnościami lub 

mniejszym budżetem na 
zakupy.

Rzadsze i większe zakupy 
– wartość koszyka 

zakupowego w sklepach 
niezależnych wzrosła, jednak 

konsumenci odwiedzają 
sklepy rzadziej.

Zakup większych opakowań 
– ze względu na pracę 

i naukę zdalną klienci sięgają 
po większe gramatury 

produktów.

Brak zakupów na zapas 
– właściciele sklepów 

dostrzegają wyciszenie 
trendu polegającego na 

kompulsywnym kupowaniu 
dużej ilości towarów z tej 

samej kategorii. 

Nowe kategorie produktów 
– przedsiębiorcy zauważyli, 

że konsumenci zaczęli sięgać 
po towary nowe, np. marki 
własne oferowane przez 

sieci oraz produkty lokalne, 
chcąc w ten sposób wpierać 

polskich producentów. 

Przedsiębiorcy, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy w drugiej fali badania, zauważyli zmiany w zachowa-
niu konsumentów oraz w sposobie, w jaki dokonują zakupów. W porównaniu do pierwszej fali rozmów, pojawiły się 
nawyki zakupowe, które nie były dostrzegalne w pierwszych miesiącach epidemii.
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#4 NOWE OBLICZE 
KONSUMENTÓW

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Euro Sklep
 „Widzę, że klienci robią zakupy większe, ale rzadziej. Są 
one bardziej przemyślane, kupują rozważniej, ponieważ 
moim zdaniem boją się o przyszłość.” 

Właściciel sklepu abc
„Zmienił się rodzaj asortymentu, zaczęły schodzić duże 
opakowania produktów, bo ludzie spędzali czas i gotowali 
w domu. Młodzież nie chodziła do szkoły co przełożyło się 
na sprzedaż m.in. napojów w mniejszych opakowaniach 
czy słodkich wypieków, a także innych produktów wybie-
ranych na drugie śniadanie.

OCZAMI GRUPY EUROCASH:

Pedro Martinho, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
„Pierwsza fala epidemii pokazała, że klienci masowo wy-
kupywali  produkty w obawie przed załamaniem łań-
cucha ich dostaw. Obecnie możemy mówić o względnej 
normalizacji sytuacji, co znacząco wpłynęło na styl za-
kupów. Zmniejszył się ruch w sklepach, jednak wartość 
koszyka wzrasta. Dla nas to dobry sygnał. Widzimy, że 
konsumenci nadal chętnie robią zakupy w sklepach lo-
kalnych.”
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W trakcie prac nad raportem przedsiębiorcy zostali po-
proszeni o przytoczenie pozytywnych historii, których byli 
świadkami i którymi chcieliby się podzielić. Wiele z nich po-
kazuje ogromną siłę zaangażowania lokalnego handlu, ale 
także obserwacje dotyczące nowej rzeczywistości czy do-
świadczeń związanych z prowadzeniem sklepu.

OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Właściciel sklepu Euro Sklep. 
„Zauważyłem, że ludzie zaczęli się znowu nawzajem szanować. Zrozumieli,  
że pieniądze i kariera nie są najważniejsze i że warto wspierać się nawzajem.” 

Właściciel sklepu abc
„Epidemia wzmożyła rotację pracowników we wszystkich branżach. Obecnie na rynku pra-
cy pozostaje wiele osób, które chętniej przyjdą do pracy w moim sklepie, a ja sam zamiast 
szukać odpowiednich osób, będę mógł poświęcić ten czas na rozwój mojego biznesu.”

Właściciel sklepu abc
„Świadczyliśmy pomoc i wyszliśmy naprzeciw klientom. Zrealizowaliśmy w sumie kilka-
naście dostaw zakupów pod drzwi, za które nie braliśmy dodatkowych opłat. Nikomu nie 
odmówiliśmy, dostarczaliśmy nawet zakupy o wartości kilkunastu złotych. ” 

#5 POZYTYWNE HISTORIE 
Z COVID-19 W TLE
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PEDRO MARTINHO 
CZŁONEK ZARZĄDU, EUROCASH S.A.

Zebrane przez nas dane pozwoliły w dokład-
ny sposób przyjrzeć się funkcjonowaniu ryn-
ku sklepów małopowierzchniowych w dobie 
epidemii koronawirusa. Mamy unikalną wiedzę 
pozyskaną bezpośrednio od przedsiębiorców, 
co daje dam przewagę, którą stanowią ich 
opinie. Dla nas to niezwykle cenne, ponieważ 
wiemy, jak lepiej odpowiadać na potrzeby 
przedsiębiorców, z którymi współpracujemy 
na co dzień oraz w jaki sposób rozwijać nasz 
biznes właśnie w tym czasie i w przyszłości. 
Cieszy nas, że zarówno przedsiębiorcy, jak 
i konsumenci widzą potencjał w sklepach nie-
zależnych. To właśnie w ich polityce i modelu 
funkcjonowania jest siła, co przekłada się na 
duże zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, które 
oferują sklepy lokalne. Przeanalizowane dane 
sprawiły, że wiemy, jak zmieniały się nawyki 
zakupowe konsumentów oraz po jakie pro-
dukty sięgali w danej fali epidemii. Dzięki temu 
możemy cały czas pracować nad naszą ofertą 
i dostarczać coraz to nowe i lepsze rozwiązania 
naszym klientom.   

ARTUR KURASIŃSKI
PRZEDSIĘBIORCA, MÓWCA PUBLICZNY

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy po ustaniu 
epidemii koronawirusa  będziemy robić zakupy 
w lokalnych sklepach. Jest zbyt wcześnie, aby 
stanowczo stwierdzić, czy nowe zachowania 
konsumenckie utrwalą się po przejściu epidemii. 
Jednak wygląda na to, że nie powinniśmy oba-
wiać się o sytuację sklepów lokalnych w dalszej 
perspektywie czasowej. Tym bardziej, że istnie-
ją  liczne przesłanki, które pozwalają sądzić, że 
handel niezależny nie zniknie, a prawdopodob-
nie będzie miał się jeszcze lepiej. Elastyczność, 
szybkość działania oraz otwartość na zmiany, 
jakimi wykazali się właściciele polskich sklepów, 
to dowody na to, że ich biznes ma rację bytu. 
I wreszcie, trzeba to powiedzieć, lubimy wycho-
dzić z domu po zakupy. Z jednej strony chcemy 
mieć poczucie wpływu, że wybieramy z półki 
świeże, ładne i dobrej jakości produkty, z dru-
giej zaś chcemy uczestniczyć w życiu lokalnym 
i podtrzymywać relacje z okolicznymi mieszkań-
cami. Dlatego też najprawdopodobniej handel 
niezależny zyska większe grono zwolenników 
i jeszcze długo po ustaniu epidemii będzie miał 
się dobrze.

PAWEŁ FORTUNA  
PSYCHOLOG, MENTOR, POWER SPEAKER 
I TRENER BIZNESU

Każda sytuacja kryzysowa uwypukla te aspekty 
rzeczywistości, których codzienna rola nie za-
wsze jest doceniana. Właściciele sklepów deta-
licznych mogli doświadczyć tego jak ważną rolę 
pełnią w społeczności lokalnej, dostrzec swoją 
wyjątkowość i wzmocnić unikalność na tle innych 
form handlu. Konsumenci, którzy znają obsługę, 
mogli wyrwać się z izolacji i monotonii, nabrać 
dystansu i wiary w poprawę sytuacji. Przestrze-
ganie zasad higieny (dezynfekcja, zachowanie 
dystansu, punkty samoobsługi) były dla Klientów 
wyraźnym sygnałem respektu wobec zagroże-
nia i przedkładania bezpieczeństwa nad „szybki 
zysk”. Atrakcyjna lokalizacja (bliskość, sąsiedz-
two) oraz odpowiednie zaopatrzenie sprawiły, że 
Klienci mogli podtrzymać standard życia i mini-
malizować ryzyko kontaktu z innymi osobami. 
Szczególnie cieszy dostrzeżony przez właścicieli 
sklepów wzrost szacunku między ludźmi, który 
jest naturalnym efektem przewartościowania 
w momencie kryzysowym. Można mieć nadzieję, 
że będzie to pozytywny i trwały efekt trudnej sy-
tuacji, a może przyczynek a może przyczynek do 
dostrzeżenia pozytywnych aspektów epidemii.

PODSUMOWANIE
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