Nielsen: Konsumenci wybiorą ekologiczne kosmetyki, jeśli
będą mieli do nich dostęp
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40 proc. polskich konsumentów jest zainteresowanych ekologią, jest to dla nich ważna
wartość, chcą kupować produkty ekologiczne lub naturalne. Odpowiedź na te trendy to dla
producentów być albo nie być w segmencie kosmetyków ekologicznych – powiedziała Beata
Kaczorek, consumer and shopper director w Nielsen Polska podczas Forum Branży
Kosmetycznej 2019, które odbyło się 3 października w Warszawie.
– 40 proc. polskich konsumentów jest zainteresowanych ekologią, jest to dla nich ważna wartość,
chcą kupować produkty ekologiczne lub naturalne. Branża kosmetyczna powinna mieć świadomość
takich oczekiwań – powiedziała Beata Kaczorek, consumer and shopper director w Nielsen Polska
podczas Forum Branży Kosmetycznej 2019, które odbyło się 3 października w Warszawie.
Beata Kaczorek podkreśliła, że w Polsce jesteśmy ciągle na początku naturalnego trendu, ale dane są

bardzo obiecujące. – Te 40 proc. to część społeczeństwa, która jest świadoma i wie, jakie ma
oczekiwania wobec produktów naturalnych, w tym kosmetyków – stwierdziła Beata Kaczorek.
Dane sprzedażowe pokazują wysokie wzrosty segmentu kosmetyków naturalnych, bo od 50 do aż 90
proc. – Sprzedaż naturalnych i ekologicznych kosmetyków do twarzy rośnie rok do roku o 50 proc. W
przypadku past do zębów jest to już 90 proc. Wciąż jednak udziały segmentu eko w całym rynku
kosmetyków są jednoprocentowe – zaznaczyła Beata Kaczorek.
Zdaniem Nielsena sprzedaż kosmetyków naturalnych i ekologicznych będzie nadal rosła. – To pewne,
patrząc na kraje Europy Zachodniej, gdzie ta świadomość ekologicznych zachowań jest większa.
Widać że Polska podąża za tym trendem – stwierdziła Beata Kaczorek. Podkreśliła, że ekologia i
naturalność to trendy, które wyraźnie wybiły się w tematach i dyskusjach prowadzonych podczas
tegorocznego Forum Branży Kosmetycznej. – Konsumenci kupują kosmetyki ekologiczne, ich
sprzedaż rośnie. Jeśli będą mieli dostęp do tego rodzaju produktów w ofercie producenta – właśnie je
wybiorą. Odpowiedź na te trendy to dla producentów być albo nie być w segmencie kosmetyków
ekologicznych – zaznaczyła Beata Kaczorek.Patrząc po tym jak zachowują się konsumenci, dla
producentów odpowiedź na te trendy to być albo nie być w segmencie kosmetyków ekologicznych.
Szczególnie ciekawe jest, że naturalny trend w biznesie kosmetycznym w większym stopniu kreują
małe marki. – Dzisiejszy konsument nie polega już na dużej, znanej marce. Nie potrzebuje już nazwy,
żeby kupić produkt – podsumowała Beata Kaczorek.
Forum Branży Kosmetycznej to konferencja B2B poświęcona biznesowi kosmetycznemu,
informująca o najważniejszych trendach na tym rynku, łącząca przemysł z handlem. Organizatorem
Forum Branży Kosmetycznej jest Wydawnictwo Gospodarcze, wydawca magazynów B2B
"Wiadomości Kosmetyczne" i "Wiadomości Handlowe" oraz portali wiadomoscikosmetyczne.pl i
wiadomoscihandlowe.pl. 7. Edycja Forum odbyła się 3 października br. w hotelu Sofitel Victoria w
Warszawie.
Firma badawcza Nielsen przedstawiła podczas Forum Branży Kosmetycznej 2019 analizę trendu
naturalności w wykładzie pt. „Naturalność i ekologia – jedne z najważniejszych działań oczekiwanych
od marek beauty”. O wyzwaniach, jakie stoją przed producentami kosmetyków eksperci dyskutowali
także w debacie pod hasłem „Kosmetyki naturalne częścią filozofii życia współczesnych
konsumentów – fakt czy deklaracje?”.

Beata Kaczorek, consumer and shopper director i Agnieszka Krzesińska-Jagiełlo, client business
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