
Blix Awards
Największy program branżowy w Polsce

Podsumowanie programu,  
grudzień 2020

84 sieci handlowe, 
ponad 80 tys. opinii konsumentów



Szanowni Państwo,


Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z branży!


Mam ogromny zaszczyt przedstawić wyniki pierwszej edycji „BLIX Awards Wybór Konsumentów”, czyli programu 
branżowego, w którym Polacy oceniają aktywność sieci handlowych oraz ich codzienne funkcjonowanie na różnych 
płaszczyznach działalności.


Przez trzy miesiące ponad 80 tys. osób wypowiedziało się na temat 84 sieci handlowych działających w Polsce. Dla 
lepszego odbioru program podzieliliśmy na kilka kategorii, w których konsumenci podsumowali cały 2019 rok.


Pierwsza kategoria to „GAZETKA ROKU”. Konsumenci ocenili, które sieci handlowe miały najlepsze publikacje rabatowe. 
Druga kategoria to „PROMOCJA ROKU”. W tym zakresie Polacy wskazali, które sieci organizowały najlepsze promocje. 
Trzecia kategoria to „PROSPOŁECZNA SIEĆ ROKU”, czyli instytucja, która prezentowała najbardziej przyjazne podejście do 
konsumenta. Kolejną kategorią został „ZDROWY PRODUKT ROKU”. Wybrano sieci, które posiadały najlepsze ofecy 
acykułów z grupy zdrowej żywności (w tym ECO, BIO i Organic).


Przekazując w Państwa ręce zebrane przez nasz zespół ustalenia, mam nadzieję, że zapoczątkuje to nowy rozdział w 
relacjach między sieciami handlowymi i konsumentami. Wierzę też w to, że retailerzy docenią naszą aktywność w tej kwestii. 
A wyniki przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania całej branży, w zakresie służby klientom i ich potrzebom.


Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym podmiotom.
W imieniu Rady Programowej

Tomasz Jabłoński


Prezes Zarządu Grupy BLIX
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„Dzięki gazetce współczesny konsument ma możliwość zapoznania się z aso;ymentem 

jeszcze zanim =zycznie przekroczy próg sklepu. Decyzje zakupowe zaczynają zapadać 

nie tylko przed sklepową półką, ale już w domowym zaciszu. Gazetka z ofe;ą to 

touchpoint, któremu wa;o poświęcić uwagę i dostosować do preferencji konsumentów, 
np. w kwestii łatwości przeglądania gazetek na telefonie, czy odpowiedniego podziału 

pod względem aso;ymentu.


Ma to szczególne znaczenie w okresie ostatnich zmian nawyków zakupowych 

spowodowanych epidemią oraz trendem sma; shoppingu, który obserwujemy już  
od dłuższego czasu.”

Aleksandra Osuch, 
Research Executive, Kantar  

Badanie Kantar dla Blix Awards
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4Na ile jakość gazetki decyduje o tym, że zrobisz zakupy w danym sklepie?1

Jakość gazetki pomaga podejmować decyzje zakupowe



Które cechy gazetki zachęcają Cię do ponownego zapoznania się 
z ofertą sklepu?

Łatwość przeglądania gazetki na telefonie

Podział gazetek pod względem asocymentu, np. tematyczne (ofecy świąteczne), 
czasu trwania (w tym tygodniu, od środy) itp.

Dobrze widoczne ceny produktów

Jasne oznaczenie produktów w promocji

Czytelne opisy produktów

Rozmieszczenie produktów na stronie

Ładne zdjęcia

Informacje dodatkowe, np. przepisy na  
dania z aktualnej ofecy
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Łatwość wyświetlania gazetki na telefonie oraz podział gazetek pod względem asortymentu to dwa czynniki 
kluczowe z punktu widzenia użytkownika, pozwalają na szybkie i łatwe zapoznanie się z ofertą sklepu.
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Jak ogólnie oceniasz oznaczenie produktów promocji w gazetce sklepu, 
z którego korzystasz?

Produkty w promocji są dobrze oznaczone i klienci nie mają większych problemów  
ze znalezieniem produktów w promocyjnej cenie.
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Jak często robiąc zakupy korzystasz z promocji?

Polacy lubią promocje i chętnie z nich korzystają
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Co skłania Cię do skorzystania z promocji i zrobienia zakupów w danym sklepie?

Produkt, który muszę kupić jest w promocji

Produkty mojej ulubionej marki są w promocji

Cena przy zakupie kilku sztuk produktu jest niższa

Cena jednostkowa produktu jest niższa

Produkt, którego do tej pory nie kupowałem 
bo był za drogi, jest w promocji

Nigdy nie kupowałem danego produktu, 
ale był na promocji i chciałem spróbować
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Widoczna jest różnica w sposobie korzystania z promocji – klienci Biedronki szukają niższej 
ceny przy zakupie kilku sztuk, natomiast klienci Lidla czekają na promocje produktów premium.
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Czy Twoim zdaniem produkty z kategorii Zdrowa Żywność (Eco/Bio) są odpowiednio 
opisane / zaznaczone w gazetce sklepu, z którego najczęściej korzystasz?

Prawie jedna trzecia badanych ma problemy z określeniem czy dany produkt jest 
z kategorii zdrowa żywność, a co dziesiąty nie potrafi tego określić 
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Tak, z łatwością odróżniam produkty ekologiczne, 
są jasno opisane i oznaczone

Raczej są dobrze opisane, ale czasami mam 
problem ze stwierdzeniem czy dany produkt 
jest ekologiczny

Nie, mam trudność w odróżnieniu produktów 
ekologicznych od tych zwykłych



Jak oceniasz swoją wiedzę na temat asortymentu z kategorii Zdrowa Żywność 
w różnych sklepach (dostępność, szeroki wybór itp.)?

Konsumenci raczej dobrze oceniają swoją wiedzę na temat dostępności produktów 
ekologicznych i bio. Ale prawie jedna trzecia ma trudność z oceną – mogą to być 

osoby, które są poza kategorią.
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Na ile jest dla Ciebie ważne, aby sklep w którym robisz zakupy, 
oferował szeroki wybór produktów Eco / Bio (zdrowej żywności)?

Dostępność produktów z kategorii zdrowa żywność jest istotna przy wyborze sklepu, 
w którym robi się zakupy
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Czy spotkałeś się w gazetce sklepu, z którego korzystasz, z informacją 
o włączenie się sklepu w jakąś akcję prospołeczną?

Co trzeci klient kojarzy informację o włączeniu się sklepu w akcje 
społeczne. Klienci bardzo pozytywnie oceniają takie działania sklepów
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Jak oceniasz takie działania?


 Bardzo dobrze + dobrze94%
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Na ile jest dla Ciebie ważne, aby sklep w którym robisz zakupy, 
włącza się w akcje społeczne?

W oczach klientów pożądane są działania z zakresu odpowiedzialności społecznej marek.

Bardzo ważne

Ważne

Ani ważne ani nieważne 

Nieważne

Zdecydowanie nieważne
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Wyniki konkursu Blix Awards 
- Wybór Konsumentów 



Gazetka roku
15

Supermarkety Convenience

1
         
 

2 Lidl

3 Netto

Dyskonty Hipermarkety

1

2 Carrefour Market

3 Dino

1

2 Kaufland

3 Carrefour Hipermarket

1

2 Makro

3 Eurocash

1

2 ABC

3 Carrefour Express

Cash & Carry

„Bycie docenionym przez tak dużą liczbę konsumentów jest dla nas  niezwykle motywujące. Nasze gazetki tworzy zespół 
ekspe;ów, w tym specjaliści od kategorii produktowych i gra=cy, wspierani przez agencje reklamowe. Układ publikacji, dobór 
a;ykułów i koncentracja na promowaniu poszczególnych produktów zawsze wynika z tego, czego oczekują nasi klienci”.


Michał Broniewski – Dyrektor Marketingu - Delikatesy Centrum




Gazetka roku
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„Podczas tworzenia gazetki zawsze zwracamy uwagę na to, co w danym momencie może zainteresować klienta. Wiedza i doświadczenie 
osób, które pracują przy tworzeniu publikacji, pozwalają tak dobierać produkty, aby oferta jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom 
konsumentów. Jeśli to, co robimy podoba się naszym klientom, a wyróżnienie o tym ewidentnie świadczy, to z pewnością dalej będziemy 
podążać tą drogą”.

Agata Nowakowska – Rzecznik Prasowy – Rossman


Wyposażenie domu Drogerie

1
         
 

2 Leroy Merlin

3 Obi

Artykuły budowlane RTV AGD

1

2 Pepco

3 Agata

1

2 RTV Euro AGD

3 Media Markt

1

2 Smyk

3 5.10.15

1

2 Hebe

3 Drogerie Natura

Artykuły dla dzieci



Promocja roku
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„Poświęcamy dużo czasu na planowanie promocji, aby móc składać klientom przekonującą i atrakcyjną ofe;ę. Uwzględniamy przy tym 

potrzeby różnych grup konsumentów, dzięki czemu wszyscy mogą cieszyć się korzystnymi cenami. Nieustannie się rozwijamy, pracując 

m.in. nad rozwojem marek własnych czy rozszerzeniem aso;ymentu regionalnego, a także wprowadzając nowości w grupie produktów 

wegańskich i wegetariańskich”.


Maja Szewczyk – Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej – Kau8and


Supermarkety Convenience

1
         
 

2 Lidl

3 Netto

Dyskonty Hipermarkety

1

2 Dino

3
Auchan 

Supermarket

1

2 Auchan

3 Carrefour Hipermarket

1

2 Carrefour Express

3 ABC

1

2 Selgros

3 Eurocash

Cash & Carry



Promocja roku
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„To duży sukces, z którego jesteśmy dumni. Obie nagrody są dla wszystkich naszych pracowników. Razem jako sieć chcemy zapewniać 

klientom najłatwiejszy dostęp do produktów, których na co dzień potrzebują”.


Katarzyna Wilczewska – Corporate Communication Manager – Pepco


Wyposażenie domu Drogerie

1
         
 

2 Leroy Merlin

3 Obi

Artykuły budowlane RTV AGD

1

2 Jysk

3 Agata

1

2 RTV Euro AGD

3 Media Markt

1

2 Smyk

3 5.10.15

1

2 Hebe

3 Drogerie Natura

Artykuły dla dzieci



Prospołeczna sieć roku
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„Jesteśmy dumni, że zostaliśmy „Prospołeczną siecią roku”. Cieszy nas fakt, że tak duża liczba konsumentów dostrzega naszą aktywność. 

Zamierzamy dalej pracować w ramach strategii REset Plastic, ograniczającej zużycie plastiku. Nasz kolejny projekt będzie dotyczył 

produktów kosmetycznych marek własnych wolnych od mikroplastiku”.


Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications – Lidl Polska


Supermarkety Convenience

1
         
 

2 Biedronka

3 Netto

Dyskonty Hipermarkety

1

2 Delikatesy Centrum

3
Auchan 

Supermarket

1

2 Auchan

3 Carrefour Hipermarket

1

2 ABC

3 Carrefour Express

1

2 Makro

3 Eurocash

Cash & Carry



Prospołeczna sieć roku
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„Nagroda w programie dowodzi tylko jednego – to, co robimy, ma sens. Fakt, że konsumenci dostrzegają nasze prospołeczne podejście, 
jest dla nas dużym wyróżnieniem i po raz kolejny pokazuje, że nasza komunikacja z klientami idealnie tra=a w punkt”.


Agata Nowakowska – Rzecznik Prasowy – Rossman


Wyposażenie domu Drogerie

1
         
 

2 Leroy Merlin

3 Obi

Artykuły budowlane RTV AGD

1

2 Agata

3 Pepco

1

2 Media Markt

3 RTV Euro AGD

1

2 Smyk

3 5.10.15

1

2 Drogerie Natura

3 Hebe

Artykuły dla dzieci



Zdrowy produkt - Oferta roku
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„Jesteśmy dumni z tego, że klienci wybrali sieć Carrefour jako najlepszą w kategorii „Zdrowy produkt – Oferta Roku” zarówno w segmencie 
supermarketów, jak i hipermarketów. Otrzymane nagrody są dla nas potwierdzeniem słuszności i skuteczności przyjętej przez nas strategii 
transformacji żywieniowej. Jej założeniem jest pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych, szeroka edukacja oraz tzw. 
demokratyzacja bio, czyli upowszechnianie dostępu do żywności ekologicznej”

Michał Sacha – Członek Zarządu – Carrefour Polska


Supermarkety Convenience

1
         
 

2 Aldi

3 Biedronka

Dyskonty Hipermarkety

1

2 Intermarche

3 Delikatesy Centrum

1

2 E.Leclerc 
Hipermarket

3 Auchan

1

2 Carrefour Express

3 ABC

1

2 Selgros

3 Eurocash

Cash & Carry
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Grupa BLIX: 
Poznań 60-529, ul. Dąbrowskiego 79A 
office@blix.pl 
grupablix.pl

Kontakt

Biuro prasowe: 
Marcin Lenkiewicz 
+48 533 989 281 
marcin.lenkiewicz@grupablix.pl

https://blixawards.pl/

Organizator Programu 
BLIX Awards Wybór Konsumentów    


