TOP 10 marca. Wojna w Ukrainie najważniejszym tematem.
Najczęściej czytane teksty na naszym portalu
data aktualizacji: 2022.04.01

Ranking marca zdominował temat wojny w Ukrainie. Wszyscy musieli podejmować różne
decyzje i działania, które wymusiła Rosyjska agresja na ten kraj. Wycofywanie towarów z
półek, zawieszanie dostaw do Rosji i pomoc Ukraińcom zawładnęły umysłami i sercami
Polaków. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej czytanych tekstów na naszym
portalu wiadomoscikosmetyczne.pl w marcu, 2022 roku. Ranking stworzyliśmy na
podstawie Google Analytics.
1. Lilial: Pierwsze kontrole w drogeriach ruszyły, a sieci szykują kary dla dostawców
Pomimo ogromnej wagi jaką nasi czytelnicy położyli na działania związane z wojną, nie mogli
ignorować ważnych tematów dotyczących prowadzenia biznesu. Temat lilialu jest nadal istotny i
trafił na pierwsze miejsce naszego zestawienia.
2. Oriflame zdecydowało się kontynuować sprzedaż w Rosji przez swoje konsultantki
Oriflame ograniczyła działalność w Rosji, ale nie zdecydowała się rezygnować z prowadzenia
sprzedaży bezpośredniej przez konsultantki. Za to firma spotkała się z falą krytyki.

3. Hebe dziś zdejmuje z półek kosmetyki powiązane z Rosją
Wiele firma okazało solidarność z Ukrainą dając temu wyraz w podejmując
trudne decyzje biznesowe. W związku z nadzwyczajną sytuacją w Ukrainie, w akcie solidarności z
narodem ukraińskim, sieć drogerii Hebe wycofała z początkiem marca ze sprzedaży produkty
pochodzące z Rosji.
4. Eurus wysprzedaje marki Babuszka Agafia i Natura Siberica
Na liście kosmetyków, które zostały objęte embargiem znalazły się m.in. znane marki Babuszka
Agafia (Receptury Babuszki Agafii) oraz Natura Siberica. Wyłącznym dystrybutorem tych marek na
Polskę jest polska firma Eurus z Białegostoku, stanowiły one bardzo ważną część biznesu firmy.
Decyzja o wycofaniu produktów była bardzo trudna.
5. L'Oreal zawiesza swoją aktywność w Rosji i wspiera pracowników z Ukrainy
Koncern L’Oréal podjął decyzję o czasowym zamknięciu wszystkich swoich sklepów własnych i stoisk
w domach towarowych w Rosji oraz zawieszeniu wszelkich inwestycji w reklamę. Rosyjscy klienci nie
będą mieli też dostępy do zakupów online na platformach marek należących do koncernu.
6. Kosmetyczni giganci wobec agresji Rosji na Ukrainę
Wiele firm zdecydowało wycofać się lub ograniczyć działanie na rynku agresora. Badacze z
Uniwersytetu Yale, przeanalizowali reakcje największych światowych graczy, grupując ich w
czterech kategoriach. W ten sposób uzyskał listę firm, które całkowicie wstrzymały swoje rosyjskie
interesy, które czasowo je zawiesiły czy też ograniczyły niektóre działania, a także tych, które
pomimo apeli nie chcą zrezygnować z aktywności na rosyjskim rynku. Na listach znalazły się również
firmy kosmetyczne.
7. Tomasz Topolski, Elfa Pharm Polska: Wkrótce może nam zabraknąć produktów w
magazynie
Elfa to międzynarodowy holding z główną siedzibą w Kijowie, od 2012 r. obecny również w Polsce.
Znaczna część produkcji, niemal 50 proc. odbywa się na Ukrainie. Z tego powodu firma znalazła się
w trudnej sytuacji biznesowej.
8. Avon w Garwolinie przejmie produkcję rosyjskiej fabryki firmy na kraje Europy
Wschodniej
Avon wstrzymał eksport produktów wytwarzanych w Rosji. Produkcję i dostawy do krajów Europy
Wschodniej przejmie polska fabryka firmy zlokalizowana w Garwolinie.
9. Drogerie Natura wycofują 421 rosyjskich produktów ze sklepów stacjonarnych i
internetowego
Natura to jedna z wielu sieć drogeryjnych, która rezygnowała ze sprzedaży produktów pochodzących
z Rosji. Drogerie Natura wycofały z początkiem marca ze swoich sklepów stacjonarnych oraz z
drogerii internetowej 421 produktów z kodem kreskowym zaczynającym się od 46 i
wstrzymały zamówienia na te produkty.
10. Allegro stawia na zrównoważony rozwój i przystępuje do UN Global Compact
Nasze marcowe zestawienie zamyka tekst dotyczący Allegro. Platforma e-commerce łączy siły z

innymi przedstawicielami świata biznesu, którzy angażują się w realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, gospodarczym i społecznym.
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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