Ogromny potencjał rynku produktów dla dzieci w Chinach
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Na gigantycznym chińskim rynku produktów dla dzieci istnieje wiele możliwości rozwoju
marek krajowych, ale eksperci widzą też świetlaną przyszłość dla zachodnich marek.
Również na rynku kosmetyków dla dzieci i kobiet w ciąży - podaje marketingtochina.com.
W 2018 roku Chiny odnotowały prawie 15 milionów urodzeń, co oznacza, że chiński rynek dziecięcy
ma przed sobą duże perspektywy. I nie tylko sektor odzieżowy i sprzętów dla dzieci powinien odnieść
korzyści, ale również branża kosmetyczna, w tym produkty do pielęgnacji dzieci.
Polityka jednego dziecka prowadzona w Chinach przyczyniła się do wybiórczych i wybrednych
zachowań zakupowych chińskich konsumentów. Polityka ta pozwoliła chińskim
gospodarstwom domowym na większą siłę nabywczą, a tym samym oferowanie swoim dzieciom
produktów wysokiej jakości. Rynek dziecięcy w Chinach jest zatem jednym z najbardziej
luksusowych rynków w Azji.
Jednak kilka czynników zmusiło rząd chiński do zniesienia polityki "jednego dziecka" w 2016 roku i

pozwolenia parom na posiadanie dwójki dzieci. Chodzi o starzenie się ludności w Chinach, które jest
bezpośrednią konsekwencją restrykcyjnej polityki rodzinnej. Kraj przewiduje duży wzrost grupy
ludności w wieku powyżej 65.lat, która ma stanowić 30 proc. całej populacji.
Poza tym Chiny doświadczają nierównowagi demograficznej między mężczyznami i kobietami z tego
samego pokolenia. Co najmniej 116 mężczyzn przypada na sto kobiet.
Taka radykalna zmiana w Chinach łączy się ze zmianą struktury rynku i jego dynamiki
konkurencyjnej. Obecnie wpływ tego prawa jest trudny do oszacowania, ale dziecięcy boom
pozostaje szansą dla graczy kosmetycznych na rozwój ich interesów na chińskim rynku.
Rynek produktów dla dzieci w Chinach
Według marketingtochina.com, w ciągu pięciu lat rynek produktów dla dzieci wzrósł o ponad 250
proc., przy sprzedaży ponad 75 mld dolarów. W kraju tym w 2016 roku odnotowano przyjście na
świat 18,5 mln noworodków, z czego 45 proc. to drugie dziecko chińskich par.
Pojawienie się chińskiej klasy średniej umożliwiło parom i rodzicom posiadanie wysokiej siły
nabywczej i oferowanie swoim dzieciom lepszej jakości życia poprzez zakup zdrowych produktów. Ta
świadomość higieny pozwala na rozwój nowych segmentów produktów, takich jak pielęgnacja skóry,
produkty do włosów i chusteczki dla dzieci. Jednak jakość lokalnych produktów jest bardzo
zróżnicowana.
Chiński rynek doświadczył różnych skandali dotyczących produktów dla dzieci, w tym jednego z
mlekiem dla niemowląt, który bardzo zszokował lokalną ludność. Ponad 400 niemowląt cierpiało na
kamienie nerkowe po wypiciu mleka skażonego melaniną. W rezultacie zmieniło się zachowanie
konsumentów w zakresie konsumpcji, a zagraniczne marki zyskały popularność w kraju.
Matki szukają produktów z naturalnych produktów, które spełniają międzynarodowe standardy
bezpieczeństwa i higieny pracy. Marki zagraniczne korzystają z zaufania i bezpiecznego wizerunku
ze strony tych osób, które są skłonne zapłacić więcej za wysokiej jakości i zdrowsze produkty dla
swoich dzieci.
Głównym źródłem zakupów dla chińskich konsumentów pozostają sklepy stacjonarne, takie jak
supermarkety i / lub sklepy specjalistyczne dla produktów dla dzieci. Te dwa kanały dystrybucji są
ważnymi czynnikami dla konsumentów pod względem wyszukiwania informacji.
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