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Styczeń przyniósł nam wiele zmian i podwyżek, ale to, co wydarzyło się w lutym sprawiło, że
kalkulacje biznesowe i codzienne problemy stały się mniej ważne. Polacy i polscy
przedsiębiorcy po raz kolejny udowodnili, że są ludźmi wielkiego serca. Wszyscy stanęli
murem za Ukrainą. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej czytanych tekstów na
naszym portalu wiadomoscikosmetyczne.pl w luty, 2022 roku. Ranking stworzyliśmy dzięki
Google Analytics.
1. Marcin Bartoszyński, PGD Polska: Lilial? Jeszcze nigdy nie widziałem takiego chaosu na
rynku.

Konieczność wycofania z półek kosmetyków zawierających lilial również w lutym okazała się
tematem numer jeden polskiego rynku kosmetycznego. Od 1 marca produkty z tym składnikiem
musiały zniknąć z rynku UE. Wielu naszych czytelników zainteresowało, co sądzi na ten temat
Marcin Bartoszyński, członek zarządu PGD Polska, największej firmy dystrybucyjnej na rynku
kosmetyczno-chemicznym.
2. Rossmann zdejmuje rosyjskie produkty z półek
Ten tekst uplasował się na drugim miejscu naszego miesięcznego zestawienia, ale nie ma
wątpliwości, że temat rosyjskiej agresji na Ukrainę to temat numer jeden. Polacy jednogłośnie
opowiedzieli się stronie swoich ukraińskich przyjaciół. Wiele firm w tym sieć Rossmann wsparła
solidarnie oczekiwania swoich klientów, którzy chcieli mieć pewność, że robiąc zakupy w jej
sklepach, w żaden sposób nie będą wspomagać rosyjskiej agresji. Rossmann w trybie
natychmiastowym zdejmuje z półek swoich drogerii artykuły wyprodukowane bezpośrednio w Rosji
lub na licencji rosyjskich spółek.
3. Henryk Orfinger: Może zamiast martwić się o eksport do Rosji powinniśmy zdecydować o
jego wstrzymaniu w ramach ogólnych sankcji?
Jednoznacznie wyraził swoje zdanie na temat sytuacji Ukrainy Henryk Orfinger, współwłaściciel
firmy Dr Irena Eris i przewodniczący jej rady nadzorczej. Stwierdził, że w obecnej sytuacji jest
gotowy ponieść koszty wstrzymania eksportu do Rosji, jeśli tylko miałoby to wpływ na losy tej
fatalnej wojny.
4. Za sprzedaż niedozwolonych kosmetyków odpowiedzialność spada także na hurtownie i
sklepy
Na naszej liście najważniejszych tekstów miesiąca znowu artykuł dotyczący lilialu – składnika,
którego stosowanie w kosmetykach zostało zakazane. Detaliści, sieci handlowe, hurtownie i
dystrybutorzy będą musieli analizować składy produktów, by nie ponosić strat związanych z
wycofywaniem produktów ze sprzedaży. W tym roku zmian szykuje się tak dużo, jak nigdy dotąd.
Jasne stało się też, że firmy – producenci i dystrybutorzy nie mają uregulowanych warunków
współpracy handlowej i nie wiedzą, kto odpowiada za bezpieczeństwo produktu oraz za jego
wycofywanie z rynku, kiedy jest to konieczne. To dobra okazja, by przypomnieć, że 10 marca
organizujemy webinar szkoleniowy m.in. na ten temat "Wycofywane substancje, a skutki dla
producentów i dystrybutorów kosmetyków". Spis zagadnień oraz zapisy: TUTAJ
5. Rossmann rusza z pomocą dla uchodźców z Ukrainy
Sieć Rossmann rozpoczęła przekazywanie najpotrzebniejszych rzeczy do organizacji pomocowych,
które koordynują działania skierowane do mieszkańców Ukrainy uciekających z kraju przed
konfliktem zbrojnym.
6. Kosmetyki z lilialem trzeba będzie wrzucić w koszty
Sytuacja z lilialem, czyli zakazanym składnikiem kompozycji zapachowych, który od 1 marca br. nie
może znajdować się w kosmetykach oferowanych na rynku pokazała m.in., że był to cios finansowy i
organizacyjny dla wszystkich - producentów, dystrybutorów i detalistów.
7. Patrycja Klimek, Drogeria Koliber w Rogowie: moją największą konkurencją jest mój
sklep z wczoraj
W zestawieniu znalazł się również wywiad z właścicielką wiejskiego sklepu kosmetycznego, której

podejście, pomysłowość i zaangażowanie może zainspirować wielu przedsiębiorców.
8. Rossmann kontroluje składy produktów, które wprowadza na półki. Te z lilialem będą
wycofane
Największe sieci drogeryjne z rozporządzeniem unijnym wycofującym lilial z kosmetyków poradziły
sobie najszybciej i bezwzględnie. Od sieci Rossmann producenci otrzymali w styczniu br. informację
przypominającą, że po 1 marca br. sieć nie zaakceptuje kosmetyków zawierających zakazany
składnik na półkach i wrócą one do dostawców. Przy okazji największy drogeryjny detalista wyraźnie
powiedział, że kontroluje składy produktów, które zamierza wprowadzić do sprzedaży.
9. Ekspedientki polecają - czyli lajfy w drogeriach robią furorę!
Prawdziwych cudów dokonały w czasie pandemii drogerie, które uruchomiły lajfy (potocznie od
transmisji live, na żywo) w mediach społecznościowych. Z własnej i nieprzymuszonej woli,
dziewczyny – jak najczęściej mówią o sobie ekspedientki w drogeriach – zaczęły nagrywać filmiki, w
których pokazywały ich zdaniem interesujące produkty. Efekty były tak dobre, że taka forma
kontaktu z klientkami pozostał na stałe.
10. Polacy będą ciąć wydatki na kosmetyki
Nasze lutowe zestawienie zamyka tekst dotyczący nastrojów konsumenckich, które są gorsze niż rok
temu. Więcej Polaków zamierza oszczędzać na zakupach – wynika z badania przeprowadzonego
przez UCE Research i Grupę BLIX.
Jak się prowadzi biznes kosmetyczny, historie producentów, marek, porady, nowości… to
wszystko, codziennie na naszym portalu. Newsletter z bieżącymi informacjami branżowymi
jest wysyłany do Czytelników w każdy wtorek i czwartek. We wtorki robimy także przegląd
nowości kosmetycznych, by zaprezentować odbiorcom w handlu, co ciekawego pojawiło się
na rynku. Warto być prenumeratorem naszych newsletterów. Zapisz się TUTAJ.
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