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Coraz ch´tniej si´gamy wi´c po takie zestawy,
szukajàc prezentów dla najbli˝szych.
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■ PANORAMA RYNKU
Brytyjki kochajà kosmetyki kolorowe
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat Brytyjki zwi´kszy∏y swoje wydatki na kosmetyki kolorowe o 40%.
Wed∏ug najnowszego raportu opracowanego przez firm´ Mintel, Fragrances
and Cosmetics in Europe (Zapachy i Kosmetyki w Europie), Brytyjki wyprzedzi∏y,
jak do tej pory dominujàce, Francuzki.
Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez firm´ Mintel, Brytyjki ju˝ od pi´tnastego roku
˝ycia wydajà rocznie oko∏o 36 funtów (53,8 euro) na produkty kosmetyczne.
Francuzki wydajà 32 funty (47,8 euro), a Niemki i Hiszpanki oko∏o 22 funtów
(32,89 euro). Analitycy szacujà, i˝ w tym roku dochód ze sprzeda˝y
kosmetyków przekroczy 1 miliard funtów (1,49 euro). Analityk rynku
Michelle Strutton z firmy Mintel twierdzi, i˝ wzrost sprzeda˝y
kosmetyków w Wielkiej Brytanii mo˝na przypisaç ogólnym zmianom
poglàdowym.
„Brytyjski rynek kosmetyków kolorowych od lat 90. prze˝ywa∏
powa˝ny kryzys. Konsumentki wola∏y naturalny wyglàd,
u˝ywanie kolorowych kosmetyków nie by∏o modne,
szczególnie poÊród m∏odych kobiet. Jednak blichtr
i glamour powróci∏y wraz z nadejÊciem nowego milenium.
Znów na twarzach Brytyjek zacz´∏y dominowaç kolorowe
akcenty. Trend ten przyczyni∏ si´ do ponownego rozkwitu
przemys∏u”.
Francuzki nadal zajmujà pierwsze miejsce, jeÊli chodzi o
ogólnà konsumpcj´ kosmetyków. Francja pozostaje
równie˝ najwi´kszym europejskim rynkiem
kosmetyków,
perfum
oraz
produktów
przeznaczonych do higieny osobistej.

Zmys∏owe nazwy
kuszà klientów
Wed∏ug NPD Group, firmy specjalizujàcej si´ mi´dzy
innymi w szeroko rozwini´tych badaniach rynku,
wielu gigantów z sektora kosmetyków kolorowych
nadaje swoim produktom bardzo zmys∏owe czy wr´cz
seksowne nazwy. Producenci liczà na to, i˝ w ten
sposób zdo∏ajà przyciàgnàç bardziej odwa˝ne
konsumentki.
Firmy takie jak MAC, Nars, Playboy Beauty czy Benefit
Cosmetics, podchwyci∏y ju˝ ten nowy trend i wypuÊci∏y
na rynek pierwsze kosmetyki zwiastujàce nadejÊcie nowej ery
w dziedzinie nazewnictwa. W ten oto sposób konsumentki
mogà nabyç szminki, cienie do powiek czy lakiery do paznokci
o nazwach, takich jak Fetish (b∏yszczyk), czy Orgasm (ró˝
do policzków).
Nina Sisselman, wiceprezes dzia∏u kreatywnego rozwoju firmy High
Maintenance, firmy posiadajàcej licencj´ na produkcj´ kosmetyków marki
Playboy twierdzi, ˝e „jeÊli w sklepie musisz dokonaç wyboru spoÊród setki
ró˝nych produktów, wówczas nazwa, opakowanie oraz kolorystyka mogà zawa˝yç
na Twoim wyborze”.
Nawet bardziej tradycyjne marki, takie jak Lancôme, Chanel czy Clinique równie˝
próbujà przebiç si´ na nowo powsta∏ym rynku. Oferujà one produkty, takie jak pomadka
Exotic Kiss, lakier do paznokci Nudey czy ró˝ Boudoir.
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Beckhamowie – intymnie
David i Victoria Beckham od poczàtku swojego ma∏˝eƒstwa sà pod
pot´˝nà presjà mediów. Przerastajà popularnoÊcià nie tylko wszystkie
gwiazdy Hollywood, ale nawet angielskà rodzin´ królewskà. Sà s∏awni,
bogaci i zawsze modni. DziÊ David i Victoria Beckham uchodzà za
ikony stylu i bez wàtpienia sà z∏otà parà show-biznesu.
Perfumy Intimately majà przybli˝yç Êwiat Beckhamów – Êwiat luksusu,
prywatnoÊci i tajemnej atmosfery bliskoÊci.
Intimately dla Niego i dla Niej potrafià doskonale funkcjonowaç osobno,
ale tworzàc jednoÊç, idealnie si´ wype∏niajà i pi´knie kompletujà,
przynoszàc wszystko, co najlepsze... dok∏adnie tak, jak David i Victoria.
Nuta g∏owy w zapachu dla Niej to niezwykle bogaty bukiet bia∏ych
kwiatów. W pierwszych minutach otacza nas Êwie˝oÊç bergamotki i
p∏atków ró˝y. W nucie serca odkrywamy wysublimowanà tuberos´, lili´
Casablanca i kwiaty pomaraƒczy. To wyraziste trio prowadzi nas do
uwodzicielskiej, kuszàcej bazy zapachu, czyli po∏àczenia zmys∏owoÊci
wanilii, bogactwa drzewa sanda∏owego oraz zawsze eleganckiego pi˝ma.
Zapach Intimately dla Niego to nowoczesne po∏àczenie drzewnokorzennych akordów z ciep∏em i zmys∏owoÊcià wyselekcjonowanych
sk∏adników. W nucie g∏owy czujemy intensywnà Êwie˝oÊç bergamotki,
orzeêwienie grejpfruta i moc kardamonu. Po kilku minutach emocje
rosnà, gdy˝ zaskakuje nas kontrastujàca nuta serca – seksowny fio∏ek i
pikantna, typowo m´ska mieszanka ga∏ki muszkato∏owej i any˝ku.
Baz´ zapachu tworzà sk∏adniki ciep∏e i zmys∏owe – drzewo sanda∏owe,
paczula i amber.

❚Intimately Beckham dla Niej
Woda toaletowa 15 ml – 80 z∏
Woda toaletowa 30 ml – 115 z∏
Woda toaletowa 50 ml – 145 z∏
Woda toaletowa 75 ml – 190 z∏
Dezodorant w sprayu – 50 z∏
˚el pod prysznic – 50 z∏
Balsam do cia∏a – 50 z∏

❚Intimately Beckham dla Niego
Woda toaletowa 30 ml – 80 z∏
Woda toaletowa 50 ml – 115 z∏
Woda toaletowa 75 ml – 145 z∏
Woda po goleniu 75 ml – 100 z∏
Dezodorant w sztyfcie – 50 z∏
Dezodorant w sprayu – 50 z∏
˚el pod prysznic – 50 z∏

Zamiast s∏oƒca
W krótkie zimowe dni szczególnie przyjemne jest korzystanie
z zast´pczych êróde∏ Êwiat∏a. Jest nim m.in. Bioptron
– lampa firmy Zepter do leczenia Êwiat∏em.
Bioptron znajduje znakomite zastosowanie w medycynie
i kosmetyce. Âwiat∏o emitowane przez lamp´ to naturalny
sposób odm∏adzania skóry. Jest doskona∏ym uzupe∏nieniem
codziennej piel´gnacji skóry twarzy i ca∏ego cia∏a.
❚zwi´ksza j´drnoÊç skóry
❚poprawia mikrokrà˝enie, dzi´ki czemu dzia∏anie preparatów
kosmetycznych jest skuteczniejsze
❚redukuje zmarszczki i zapobiega ich powstawaniu
❚przyczynia si´ do regeneracji komórek skóry
❚∏agodzi i leczy zmiany dermatologiczne
❚∏agodzi podra˝nienia i zaczerwienienia skóry
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Zimno nie tylko za oknem

Zakrywajàc zmienione chorobowo miejsce, plaster na opryszczk´
Compeed® przynosi natychmiastowà ulg´ w pieczeniu oraz sw´dzeniu,
które towarzyszà powstawaniu opryszczki.
Plaster na opryszczk´ Compeed® dyskretnie zakrywa pojawiajàce si´
p´cherzyki, poprawiajàc wyglàd zmiany chorobowej oraz samopoczucie.
Co wi´cej, plaster jest tak dyskretny, ˝e mo˝na na niego nak∏adaç makija˝.
Plaster na opryszczk´ Compeed® ∏agodzi objawy, a tak˝e ogranicza
rozprzestrzenianie si´ wirusa dzi´ki higienicznemu izolowaniu rany.
63% uczestników badania klinicznego* potwierdzi∏o, ˝e stosowanie plastra
na opryszczk´ Compeed® skróci∏o czas leczenia w porównaniu z
dotychczasowymi metodami. Plaster utrzymuje si´ na skórze oko∏o
8–10 godzin. Do pozbycia si´ opryszczki wargowej jest potrzebne Êrednio
15 plastrów (jedno opakowanie).
* Na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego na grupie
83 pacjentów w Centrum Dermo-wenerologii i Leczenia Ran Szpitala
Bispebjerg w Kopenhadze, w Danii w 2004 roku.
PojemnoÊç: 15 sztuk
Rekomendowana cena: oko∏o 25,00 z∏

Sw´dzàce, brzydkie bàbelki na ustach, w okolicach nosa
lub policzków. Potocznie mówimy na nie „zimno”,
fachowo to opryszczka wargowa.
Wywo∏uje jà wirus herpes simplex typu 1 (w skrócie HSV-1).
Badania naukowe wykazujà, ˝e nosicielami wirusa HSV-1 jest
a˝ 80% ca∏ej populacji. Ponadto oko∏o 90% ludzi powy˝ej 30
roku ˝ycia jest zaka˝onych tym wirusem. 20% osób
zaka˝onych regularnie cierpi z powodu pojawiania si´
opryszczki wargowej.
Wirus HSV-1 jest bardzo zakaêny, z regu∏y przenoszony
podczas kontaktu fizycznego (na przyk∏ad podczas poca∏unków
albo przytulania), ale mo˝na si´ nim zaraziç, nawet pijàc z tej
samej szklanki.
Nie wyjaÊniono ostatecznie, dlaczego dochodzi do uaktywnienia
si´ wirusa HSV-1, ale powszechnie uwa˝a si´, ˝e powstawaniu
opryszczki wargowej sprzyjajà: ekspozycja na promieniowanie
s∏oneczne, stres, niska temperatura, goràczka, przezi´bienie,
grypa, zm´czenie, dzia∏anie hormonów, menstruacja.
Plaster na opryszczk´ Compeed® to innowacja firmy
Johnson&Johnson, dost´pny wy∏àcznie w aptekach.
W niewidocznym plastrze wykorzystano zg∏oszony do
opatentowania, ultra cienki hydrokoloid-075, który leczy
opryszczk´ wargowà we wszystkich fazach rozwojowych.
❚

Lavera
– nowe kosmetyki z apteki
Kosmetyki Lavera to w 100% naturalna
piel´gnacja, poniewa˝ zawierajà one wy∏àcznie
naturalne sk∏adniki, naturalne oleje roÊlinne,
substancje czynne i wyciàgi oraz ∏agodne dla skóry
emulgatory i substancje myjàce.
Nie zawierajà natomiast sztucznych konserwantów,
barwników i aromatów oraz sk∏adników pochodzàcych
z ropy naftowej. Kosmetyki Lavera wytwarzane sà
zgodnie z wysokimi wymogami produkcji kosmetyków
naturalnych i produktów ekologicznych, nie sà
testowane na zwierz´tach.
Oferowane przez Lavera kosmetyki posiadajà bardzo
szerokie linie, odpowiadajàce prawie wszystkim
potrzebom piel´gnacyjnym i upi´kszajàcym. Na
przyk∏ad linia Lavera Trend Sensitiv to szeroka gama
kosmetyków dekoracyjnych, które z powodzeniem
mogà stanowiç alternatyw´ dla osób z wra˝liwà skórà,
noszàcych szk∏a kontaktowe lub osób o wra˝liwych na
kosmetyki oczach, niechcàcych rezygnowaç z
widocznego i modnego maki
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■ PANORAMA RYNKU

Sylwestrowy makija˝
z Sephory …
Najnowsze trendy w makija˝u specjalnie
dla Czytelników Cosmetic Reportera przedstawia
Sergiusz Osmaƒski – dyrektor artystyczny
Sephory:Zimowa kolekcja makija˝u Sephora
nosi nazw´ „Glam is back”.
Trendy w zimowej modzie 2006 zapowiadajà
powrót estetyki ci´˝kiego glam-rocka.
Rozkoszujemy si´ paletà ciemnych szaro-czerni
z poÊwiatà fioletu i ober˝yny, która demonicznie
otula twarz kobiecà w barwy nadchodzàcego
sezonu.
Glamour – oto has∏o zwiastujàce zimowy trend.
Pryzmy dajàce punktowe lub ca∏kowite
rozpromienienie twarzy ∏àczà si´ z b∏yskiem
nowych, pe∏nych rozÊwietlajàcych drobinek
b∏yszczyków. Metaliczny koloryt p∏atków
z 24-karatowego z∏ota zagoÊci nie tylko
na powiece, ale równie˝ ustach
i policzkach. Zapominamy o zimowym
nastroju, stosujàc najnowszà generacj´
ciep∏o-z∏otawych, p∏ynnych rozÊwietlaczy
„Glam”. GraficznoÊç i b∏ysk – taka jest
stylizacja zimy 2006.

… i ESTÉE LAUDER
Zainspirowana przepychem i blaskiem Êwiàt,
którym nie warto si´ opieraç, Estée Lauder
stworzy∏a Holiday Spirit (Âwiàteczny nastrój),
kolekcj´ kolorów o mi´kkich, mieniàcych si´
i ciep∏ych odcieniach, idealnych na zimowà
por´.Limitowana edycja!
Brilliant Shimmer
All-Over Powder&Lip Gloss Palette
Platyna otoczona zewszàd b∏yszczàcym z∏otem
zawarte razem w nab∏yszczajàcym pudrze
Brilliant Shimmer All-Over Powder. Na ca∏à
twarz, aby dodaç jej Êwiàtecznego blasku.
Odbijajàc blask Êwiec i migoczàcych Êwiate∏ek
na choince, ten nab∏yszczajàcy puder
uzupe∏nia ca∏oÊç efektu, dope∏nia czerwieƒ
b∏yszczyka do ust Lip Gloss Palette.
Idealnym wykoƒczeniem Êwiàtecznego
wyglàdu, b´dà pi´knie polakierowane paznokcie.
Warto skusiç si´ na bogato zdobiàcy Nude Ice
lub ciemny Black Wine.
Holiday Spirit jest ju˝ dost´pny w wybranych
perfumeriach autoryzowanych Estée Lauder.

Âwiàteczna
paleta
do makija˝u
z Oriflame
OlÊniewajàce, starannie
dobrane kolory zamieniajà
makija˝ w prawdziwe dzie∏o
sztuki i zach´cajà do
eksperymentów,
wypróbowania nowych
zestawieƒ kolorystycznych,
prawdziwej karnawa∏owej
metamorfozy.
Paleta Oriflame zawiera
❚14 cieni do powiek,
❚czarnà kredk´,
❚4 b∏yszczyki do ust,
❚2 ró˝e oraz
❚lusterko
❚i 3 aplikatory.
❚Cena 99,00z∏

CENY:❚Brilliant Shimmer All-Over Powder – 175 z∏
❚Lip Gloss Palette – paleta z 4 b∏yszczykami do ust
– 125 z∏ ❚Pure Color Nail Lacquer AE Golden
Nude – 76 z∏

Prezent
dla twojego samochodu
Twoje auto ci´˝ko pracuje ca∏y rok, znosi kaprysy
pogody, twojà ostrà jazd´ na przemian z gwa∏townym
hamowaniem. Jemu te˝ nale˝y si´ Êwiàteczny prezent.
Zapomnij o kupowanych na stacji benzynowej zwyk∏ych
odÊwie˝aczach powietrza. Niszowa marka perfumeryjna
L’Artisan ma w swojej ofercie zapach do samochodu –
eleganckà i wyjàtkowà L’Eau d’Ambre – wod´ ambrowà.
Dost´pna wy∏àcznie w Perfumeriach Quality.
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Podaruj Êwiate∏ko...
˚adne inne Êwi´ta nie kojarza si´ tak
bardzo z migoczàcym, ciep∏ym Êwiat∏em
Êwiec jak Bo˝e Narodzenie.
Ozdobne, zapachowe, w niezwyk∏ych
kolorach i kszta∏tach sà doskona∏ym
prezentem gwiazdkowym.
Oferta producentów jest coraz wi´ksza.
Mo˝e ju˝ mieç ulubiony zapach w formie
Êwieczki. Dzi´ki takiemu niezwyk∏emu
przedmiotowi pomieszczenie wype∏nia si´
pi´knà wonià i subtelnym Êwiat∏em.
Nawet, jeÊli na co dzieƒ nie oddajemy si´
pasji pieczenia ciast, których aromat obudzi
ka˝dego domownika z najg∏´bszego nawet
snu, mo˝emy nasyciç dom naturalnymi
zapachami i stworzyç atmosfer´
Êwiàtecznego nastroju.
To wszystko dzi´ki temu, ˝e firma
SC Johnson wprowadzi∏a na rynek nowà
nut´ zapachowà – Jab∏ko i Cynamon.
Âwieca Brise pali si´ do 30 godzin
Na zdj´ciach:
❚Âwieczki Villoresi
❚Âwieca Brise
❚Âwieczki Sephory
❚Âwieca L’Artisan
❚Âwieczki Creed

Wed∏ug danych Euromonitora
sprzeda˝ produktów odÊwie˝ajàcych
powietrze wzros∏a o 0,5 miliarda
dolarów w ciàgu ostatnich 5 lat.
Do 2010 roku spodziewane jest
ustabilizowanie si´ sprzeda˝y.
Sprzeda˝ sprayów/aerosoli wzros∏a
z $242 milionów 2000 roku do
$415 milionów w 2005, elektrycznych odÊwie˝aczy z $418
milionów do $754,5 milionów,
˝eli od $132 milionów do $187
milionów, Êwieczek zapachowych
z $247 milionów do 265,7
milionów.
Âwiece zapachowe pozostajà
ciàgle na pierwszym miejscu i sà
najcz´Êciej
wybierane
jako
odÊwie˝acze powietrza. Mo˝na
zaobserwowaç równie˝ ekspansj´
takich produktów, jak elektryczne
odÊwie˝acze, spraye, krà˝ki
zapachowe, s∏oiczki z p∏atkami
kwiatów, a nawet perfumy do
poÊcieli.
❚
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■ PANORAMA RYNKU
Dwa nowe myd∏a w kostce
W Polsce pierwsze mydlarnie powsta∏y dopiero w XIV
wieku, ale myd∏o d∏ugo nie by∏o dla naszych przodków
przedmiotem codziennego u˝ytku. W tamtych czasach
by∏o ono bardzo drogie, wi´c mogli sobie na nie pozwoliç
tylko najbogatsi. DziÊ pi´kne i skuteczne myd∏a majà
przyst´pne ceny, a i tak wiele osób zapomina o wrzuceniu
kostki do koszyka podczas zakupów. Statystyczny Polak
wydaje miesi´cznie na Êrodki higieny osobistej zaledwie
17 z∏otych. Najwy˝sza pora to zmieniç.
100-gramowa kostka nowego myd∏a Palmolive kosztuje
w hipermarkecie 2,49 z∏.
❚Palmolive Pure Cashmere Caring Soap
Irresistible Softness
to nowe myd∏o w kostce, które zawiera ekstrakt
z 100% naturalnego kaszmiru. Nowe myd∏o Palmolive
ma kremowà konsystencj´ i delikatny owocowo-kwiatowy
zapach z nutà drzewa sanda∏owego.
❚Palmolive Pure Cashmere Caring Soap
Sensitive Care
to nowe myd∏o w kostce stworzone specjalnie z myÊlà
o paniach, które majà delikatnà i wra˝liwà skór´.
Ekstrakt ze 100% naturalnego kaszmiru oraz mleczko
nawil˝ajàce pozostawiajà nawet najbardziej wra˝liwà
skór´ naturalnie pi´knà.
Kaszmir jest uzyskiwany z w∏ókien, które wyczesuje si´
z podbrzusza kóz kaszmirskich. To w∏aÊnie najcieƒsze
w∏ókna sprawiajà, ˝e kaszmir jest tak delikatny.
Ze wzgl´du na trudnoÊç w jego pozyskiwaniu
jest uwa˝any za niezwykle luksusowy materia∏.

WIELKA
TRANSAKCJA
Najwi´kszy na Êwiecie producent zapachów
i aromatów u˝ywanych do produkcji artyku∏ów
konsumpcyjnych, szwajcarska grupa Givaudan,
kupi za 2,8 mld franków (1,8 mld euro)
holenderskiego konkurenta Quest International
nale˝àcego do brytyjskiego koncernu chemicznego ICI.
Transakcja bardzo spodoba∏a si´ inwestorom. Akcje
Givaudan i ICI mocno zwy˝kowa∏y - grupy szwajcarskiej
o 6,7 proc., do rekordowego poziomu 1,097 franka.
Operacja przejÊcia Quest nastàpi w I kwartale, po wyra˝eniu
zgody przez urz´dy ds. konkurencji. Givaudan zaciàgnie na ten
cel po˝yczk´ i podwy˝szy swój kapita∏. Kupno zwi´kszy wiodàcà
rol´ Givaudana we wszystkich strategicznych sektorach, umocni
te˝ pozycj´ szwajcarskiej grupy w Azji-Pacyfiku, Ameryce P∏d.,
Europie Wschodniej i Afryce.
Givaudan zatrudnia 6 tys. ludzi w ok. 100 krajach. Jego obroty w 2005 r.
dosz∏y do 2,8 mld franków. Quest jest piàtà na Êwiecie firmà w sektorze, z
za∏ogà liczàcà 3400 osób i obrotami 850 mln euro. ❚
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■ PANORAMA RYNKU

TOP GRACZE PODSUMOWANIE ROKU
Top Gracze

LISTOPAD 05-PAèDZIERNIK 06

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Szampony
P&G/Londa/Wella
Lever
Grupa L'Oreal
Pollena Savona Katowice
Schwarzkopf&Henkel
Colgate-Palmolive
Nivea Polska
Joanna
Intersilesia/McBride
Pollena Ewa

97.9
15.8%
15.4%
12.4%
10.8%
7.6%
6.1%
4.4%
3.0%
2.9%
2.9%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Szampony
P&G/Londa/Wella
Grupa L'Oreal
Lever
Schwarzkopf&Henkel
Nivea Polska
Pollena Savona Katowice
Colgate-Palmolive
Johnson&Johnson
Joanna
Pollena Ewa

672.5
22.9%
16.2%
15.8%
7.6%
5.5%
5.5%
5.2%
4.6%
2.1%
1.6%

Udzia∏y iloÊciowe w sztukach
Szampony
Timotei
Familijny
Fructis
Head&Shoulders
Palmolive Naturals
Elseve
Schauma
Pantene
Nivea
Marki Prywatne
Bambi

100%
9.4%
6.5%
6.3%
6.3%
6.0%
6.0%
5.4%
5.1%
4.0%
3.3%
3.1%

Udzialy wartoÊciowe w PLN
Szampony
Head&Shoulders
Timotei
Elseve
Fructis
Pantene
Nivea
Palmolive Naturals
Schauma
Dove
Familijny
Gliss Kur

100%
10.6%
8.9%
8.6%
7.0%
7.0%
5.0%
5.0%
4.8%
4.1%
3.7%
2.9%

100%
82%
18%

Udzialy wartoÊciowe w PLN
Szampony
kosmetyczne
przeciw∏upie˝owe

100%
74%
26%

Top Marki

Segmentacja

Poland
Udzia∏y iloÊciowe w sztukach
Szampony
kosmetyczne
przeciw∏upie˝owe

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Piel´gnacja cia∏a (cia∏o, r´ce i stopy)
Regularne Balsamy/Mleczka do Ciala
Balsamy/Mleczka do Cia∏a Anty-Cellulit/
Wyszczuplajace/Uj´drniajace do Biustu
Peelingi do Ciala
Kremy Do Ràk
Kremy Do Stóp

7%
2%
45%
7%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Piel´gnacja cia∏a (cia∏o, r´ce i stopy)
Regularne Balsamy/Mleczka do Cia∏a
Balsamy/Mleczka do Cia∏a Anty-Cellulit/
Wyszczuplajace/Uj´drniajace do Biustu
Peelingi do Cia∏a
Kremy Do Ràk
Kremy Do Stóp

13%
3%
21%
5%

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy Do Ràk
Nivea Polska
Pharma C Food
Ziaja
Grupa L'Oreal
Kolastyna/Miraculum
Marki Prywatne
Pollena Eva
Burnus
Johnson & Johnson
Unilever
Pollena Malwa

100%
31.3%
11.3%
5.7%
5.1%
5.4%
4.5%
3.4%
3.0%
2.4%
2.2%
1.7%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy Do Ràk
Nivea Polska
Johnson & Johnson
Pharma C Food
Ziaja
Burnus
Kolastyna/Miraculum
Unilever
Pollena Eva
Marki Prywatne
Dr Irena Eris
Pollena Malwa

100%
22.4%
8.6%
8.4%
7.3%
5.8%
4.5%
4.3%
3.8%
2.5%
1.9%
1.0%

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy Do Ràk
Glicea
Cztery Pory Roku
Garnier
Kolastyna
Marki Prywatne
Kamill
Neutrogena
Kozie Mleko
Pollena Malwa
Len
Ziaja

100%
30.9%
11.2%
5.0%
4.7%
4.5%
3.0%
2.4%
2.3%
1.7%
1.5%
1.4%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy Do Ràk
Glicea
Garnier
Neutrogena
Cztery Pory Roku
Kamill
Dove
Kolastyna
Kozie Mleko
Marki Prywatne
Len
Aretina Q

100%
21.6%
8.7%
8.6%
8.3%
5.8%
4.1%
3.6%
3.2%
2.5%
1.9%
1.7%

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy Do Stóp
Pollena Eva
Pharma C Food
Scholl
Ziaja
Marki Prywatne
Kolastyna
Dr Irena Eris
Pollena Malwa
Cussons
Bielenda
Flos Lek

100%
12.0%
8.7%
8.6%
6.1%
5.7%
5.7%
5.4%
5.2%
4.3%
3.2%
2.6%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy Do Stóp
Scholl
Pollena Eva
Dr Irena Eris
Kolastyna
Ziaja
Pollena Malwa
Pharma C Food
Johnson & Johnson
Marki Prywatne
Flos Lek
Oceanic

100%
20.1%
10.7%
6.7%
5.5%
4.6%
4.2%
4.0%
3.8%
3.3%
3.1%
2.8%

40.5
40%

Top Gracze

Top Marki

Top Gracze

349.8
57%
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TOP GRACZE PODSUMOWANIE ROKU
Top Marki

LISTOPAD 05-PAèDZIERNIK 06

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy Do Stóp
Len
Pharma C
Scholl
Ziaja
Marki Prywatne
Lirene
Pollena Malwa
Kolastyna
Krem 90
Bielenda
Flos Lek

100%
9.7%
8.7%
8.6%
6.1%
5.7%
5.3%
5.2%
4.5%
4.3%
2.7%
2.6%

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy do Twarzy
Ziaja
Dr Irena Eris
Soraya
Grupa L'Oreal
Grupa Kolastyna
Nivea Polska
Oceanic
Bielenda
Dax Cosmetics
Cussons

33.3
19.9%
10.9%
9.7%
8.7%
7.3%
5.4%
5.1%
3.4%
3.3%
2.5%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy do Twarzy
Grupa L'Oreal
Dr Irena Eris
Nivea Polska
Soraya
Ziaja
Oceanic
Grupa Kolastyna
Dax Cosmetics
P&G
Dermika

488.3
18.4%
12.8%
8.1%
7.9%
7.8%
6.5%
5.6%
4.5%
3.8%
3.7%

4.3
18.7%
14.0%
8.6%
8.3%
6.7%
5.6%
4.9%
4.8%
4.5%
4.1%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy pod Oczy
Dr Irena Eris
Grupa L'Oreal
Nivea Polska
Ziaja
Oceanic
Dax Cosmetics
Soraya
Dermika
Grupa Kolastyna
Flos Lek

67.3
16.2%
14.2%
8.3%
6.6%
6.4%
6.4%
6.3%
6.2%
5.5%
3.6%

76.5
15.9%
14.4%
12.9%
7.3%
6.9%
6.0%
5.0%
4.5%
4.1%
3.2%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Dezodoranty
Coty
Unilever
Nivea Polska
P&G
Henkel-Schwarzkopf
Colgate-Palmolive
Sarantis
Pharma Food
Bi-es
Dramers

736.6
21.7%
16.2%
15.2%
13.0%
5.2%
4.1%
4.1%
3.3%
2.2%
1.8%

100%
14.4%
10.3%
9.3%
4.5%
4.0%
3.9%
3.6%
3.2%
2.8%
2.1%

Udzia∏y wartoÊciowe w PLN
Dezodoranty
Nivea
Adidas
Rexona
Dove
Lady Speed
Fa
Gillette
STR 8 (Sarantis)
Puma
Old Spice

100%
15.2%
14.3%
9.9%
4.4%
3.9%
3.9%
3.2%
2.8%
2.2%
1.9%

Pasty do zebów
Colgate-Palmolive
Procter&Gamble
Unilever
GlaxoSmithKline
Henkel

90.1
49.9%
21.8%
8.4%
8.0%
2.4%

Pasty do zebów
Colgate-Palmolive
Procter&Gamble
GlaxoSmithKline
Unilever
Henkel

511.8
45.3%
26.7%
10.2%
6.1%
2.5%

Udzia∏y iloÊciowe w sztukach
Pasty do zebów
Colodent (C-P)
Blend-a-Med (P&G)
Colgate (C-P)
Signal (Unilever)
Aquafresh (GSK)

100%
25.4%
21.8%
17.1%
8.4%
6.2%

Udzia∏y wartoÊciowe w PLN
Pasty do zebów
Blend-a-Med (P&G)
Colgate (C-P)
Colodent (C-P)
Elmex (C-P)
Aquafresh (GSK)

100%
26.7%
20.3%
14.9%
8.2%
6.6%

Top Gracze

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Kremy pod Oczy
Ziaja
Dr Irena Eris
Flos Lek
Soraya
Grupa Kolastyna
Oceanic
Grupa L'Oreal
Dax Cosmetics
Nivea Polska
Pollena Eva

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk
Dezodoranty
Unilever
Nivea Polska
Coty
Pharma Food
P&G
Henkel-Schwarzkopf
Dramers
Bi-es
Colgate-Palmolive
Sarantis

Top Marki
Dezodoranty
Nivea
Rexona
Adidas
Fa
Dove
Lady Speed
Bond
Concertino
Gillette
STR 8

Udzia∏y iloÊciowe w sztukach

Top Marki

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kremy Do Stóp
Scholl
Len
Lirene
Ziaja
Kolastyna
Pollena Malwa
Pharma C
Neutrogena
Marki Prywatne
Flos Lek
Krem 90

100%
20.1%
8.8%
6.6%
4.6%
4.2%
4.2%
4.0%
3.8%
3.3%
3.1%
2.6%
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ÂWI¢TY
MIKO¸AJ
KOCHA
ZESTAWY

Agnieszka Laskowska

J

est tylko jedna przyjemniejsza rzecz od
otrzymywania prezentów – dawanie ich innym.
Co roku staramy si´, ˝eby prezenty by∏y wyjàtkowe,
chcemy, by nasi bliscy dostali to, na co czekajà.
Co drugi Polak znajdzie pod choinkà kosmetyki.
To najch´tniej dawany i przyjmowany prezent.
W ubieg∏ym roku 47% osób kupi∏o kosmetyki, 40% chcia∏o je dostaç
(Pentor 2006). Ârednio na upominki przeznaczymy w grudniu ponad
250 z∏otych. Jak wynika z badaƒ Pentora, nasze wydatki na ten cel od
kilku lat regularnie rosnà.
❚2002
❚2003
❚2004
❚2005
❚2006

–
–
–
–
–

177,5 z∏
210,2 z∏
213,2 z∏
253,8 z∏
?

W tym roku Âwi´ty Miko∏aj b´dzie w swoim worku dêwiga∏ wiele zestawów
kosmetyków – to coraz bardziej lubiana przez klientów oferta.
Sk∏ada si´ na to kilka przyczyn:
❚kupowanie zestawów jest wygodne i ∏atwe nawet dla niezorientowanego
klienta – fachowego zestawienia kilku preparatów dokona∏ ju˝ przecie˝ za nas
producent,
❚cena jest promocyjna,
❚efektowne opakowanie, które jest te˝ cz´sto jeszcze jednym produktem
(kosmetyczka),
❚dodatkowe atrakcyjne prezenty do∏àczane do Êwiàtecznych, limitowanych
serii: Êwieczki zapachowe, bi˝uteria czy inne produkty, np. apaszki i torebki.
Âwiàteczne zestawy oferujà obecnie zarówno marki massmarketowe,
jak i selektywne, a wi´c sà to efektowne prezenty na ka˝dà kieszeƒ.

14 cosmetic reporter
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Jak wynika z badaƒ przeprowadzonych kilka lat temu przez Ipsos (2003 rok),
najwi´cej wydajà na prezenty osoby w wieku od 25 do 39 lat (Êrednio 267
z∏) i lepiej wykszta∏cone. Im wy˝sze wykszta∏cenie, tym wy˝sze planowane
wydatki na prezenty. Z badania wynika te˝ wyraênie, ˝e mieszkaƒcy wsi
planowali wydaç mniej na prezenty ni˝ mieszkaƒcy du˝ych miast.
Okres Bo˝ego Narodzenia to dla bran˝y kosmetycznej prawdziwe ˝niwa.
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Oto nasze
podpowiedzi
dla
Âwi´tego
Miko∏aja
i jego ❚
pomocników
z ró˝nych
pó∏ek
polskich
sklepów

Âwiàteczne Zestawy Dove
do w∏osów farbowanych –
rozjaÊnianych lub przyciemnianych.
W atrakcyjnych, kobiecych
kosmetyczkach znajdujà si´
niezb´dne do codziennej
piel´gnacji w∏osów farbowanych
kosmetyki – szampon i od˝ywka.
Dove ma dwie oddzielne linie
do w∏osów farbowanych:
Rewitalizujàcà do rozjaÊnianych
i Ochronnà do przyciemnianych.
Linie te odpowiadajà na
konkretne potrzeby farbowanych
w∏osów. Cena zestawu ok. 20 z∏

❚

Âwiàteczny Zestaw
Jedwabisty Dove
w eleganckiej bràzowej
torebce z kokardkà.
W sk∏ad zestawu
wchodzà:
˝el pod prysznic,
intensywnie
nawil˝ajàcy krem
i myd∏o w kostce.
Cena zestawu
ok. 15 z∏

❚W nowoczesnej, m´skiej
kosmetyczce znajduje si´ –
antyperspirant Rexona Sport
Instinct oraz limitowana,
Êwiàteczna wersja ˝elu pod
prysznic z tej samej linii zapachowej.
Cena ok. 33 z∏

M∏ode dziewczyny cz´sto nie chcà
zak∏adaç czapek, ale ch´tnie si´gnà
po nauszniki w dziewcz´cym,
s∏odkim ró˝u.
Cena zestawu ok.18 z∏

❚Rexona for Teens
Zestaw dwóch dezodorantów
Rexonafor Teens Tropical Power
w aerozolu i w kulce z ró˝owymi,
pluszowymi nausznikami.
Takie stylowe nauszniki
to Êwietny prezent dla nastolatki.

❚W kolorowych, prezentowych
pude∏kach Rexony znajdujà si´
– antyperspirant w aerozolu
i w kulce Rexona Aloe Vera.
Cena ok.17 z∏

cosmetic reporter
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❚

Firma Statestrong
przygotowa∏a 4 zestawy swoich
najbardziej cenionych zapachów
z serii kwiatowej Shelley.
W sk∏ad ka˝dego kompletu
wchodzi por´czny dezodorant
oraz woda perfumowana.
Cena zestawu 10–15 z∏

❚

Nivea ma w tym roku
8 zestawów dla m´˝czyzn
(w tym 2 specjalnie
przygotowane dla sieci
Rossmann) i 3 zestawy dla
kobiet. Najch´tniej kupowane
produkty zosta∏y specjalnie
na Êwi´ta zapakowane w du˝e
kosmetyczki. Promocj´ w
sklepach dodatkowo wspierajà
hostessy.
Ceny od 15,80 do 29,50 z∏

❚

❚

L’Oréal
– przeciw zmarszczkom
Sprawdzone produkty
przeciwzmarszczkowe
polecane przez Claudi´ Schiffer
w Êwiàtecznym zestawie

16 cosmetic reporter grudzieƒ 2006
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Zestawy marki Garnier
– sà w tym roku
z zegarkiem w prezencie
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❚

Tegoroczna oferta Êwiàteczna
Schwarzkopf&Henkel zawiera 22 propozycje
prezentów skomponowanych z najpopularniejszych i
najbardziej lubianych kosmetyków z oferty firmy.
Upominki z produktami Fa, Gliss Kur czy Taft
dost´pne sà teraz w atrakcyjnych, eleganckich
pude∏kach. W wersji premium przygotowano zestawy
zawierajàce trzy produkty w eleganckich pude∏kach z
wieczkiem. Pozosta∏e propozycje to upominki z
dwoma kosmetykami zapakowane
w atrakcyjne pude∏ka.

❚

Sephora for men
– zestaw „top clean”
˚el oczyszczajàcy do
twarzy, ˝el do mycia
cia∏a i w∏osów, pianka
do golenia i maszynka
do strzy˝enia
Cena 75 z∏

❚

DAX COSMETICS
ma w swojej ofercie
a˝ 13 zestawów
upominkowych.
Jest wÊród nich m.in.
zestaw upominkowy
LASER EFFECT
z prezentami: krem na
dzieƒ i na noc
w prezencie z
eleganckà kosmetyczkà.

❚

Sunsilk
W sk∏ad zestawu
dla blondynek wchodzà
– szampon i krem bez
sp∏ukiwania Sunsilk S∏oneczny
Blond.Nowa seria produktów
Sunsilk S∏oneczny Blond,
wzbogacona jest naturalnym
wyciàgiem z rumianku.
Przeznaczona jest
do wszystkich odcieni blond
– naturalnych i farbowanych.
Cena ok. 17 z∏

❚
❚

Estée Lauder
Zestaw zapachowy
„Pleasures Captivating
Duet” – 150 z∏
(EdP 30 ml Pleasures
+ 75 ml Body Lotion)

18 cosmetic reporter grudzieƒ 2006

Zestaw Gillette ma
zapewniç obdarowanemu
najlepszy efekt i komfort
golenia oraz uczucie Êwie˝oÊci
na ca∏y dzieƒ. Zasilana
bateriami maszynka Gillette
M3Power Nitro wraz z
nawil˝ajàcym ˝elem do golenia
oraz ∏agodzàcym balsamem po
goleniu z linii Gillette MACH3
to perfekcyjny prezent dla
perfekcyjnego m´˝czyzny.
Cena zestawu – 77,80 z∏
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❚

W zestawach OLAY Regenerist znajduje si´
niezwyk∏a bi˝uteria – naszyjnik lub bransoletka
– przygotowana specjalnie dla marki OLAY przez Marcina
Giebu∏towskiego z kryszta∏ków Swarovskiego.
Dost´pne zestawy:
OLAY Regenerist Serum oraz OLAY Regenerist serum
pod oczy wraz z naszyjnikiem z kryszta∏ków
Cena 139,99 z∏
OLAY Regenerist Serum wraz z bransoletkà z kryszta∏ków
Cena 69,99 z∏

❚

Pollena Ewa zapakowa∏a
swoje produkty w atrakcyjne
kosmetyczki
Sk∏ad zestawu dla Panów:
❚Krem do twarzy SPF4
❚P∏yn po goleniu❚˚el pod
prysznic do mycia cia∏a
i w∏osów❚Dezodorant
antyperspirant spray
❚Cena 26 z∏

❚Zestaw Komfort M∏odej
Skóry 18+
Polecany dla m∏odych kobiet
18+, które prowadzà aktywny
tryb ˝ycia i których organizm
mo˝e byç nara˝ony na
szkodliwy wp∏yw czynników
zewn´trznych.
Sk∏ad zestawu:
❚˚el z proteinami zbó˝
i polisacharydami do
piel´gnacji delikatnej skóry
wokó∏ oczu❚Lekki krem
do twarzy❚

❚

Axe w 2006 r. przygotowa∏ na Êwi´ta
dwie propozycje linii zapachowych – Touch
oraz Africa. AXE Touch to po∏àczenie zapachu
arbuza, Êwie˝ych liÊci wzmocnionych akordem
zapachowym aromatycznych i zmys∏owych
przypraw. AXE Africa to odwa˝ne po∏àczenie
owocowo-kwiatowych nut, zapachów lasu,
przez które przewija si´ nuta zmys∏owego
pi˝ma. W eleganckim m∏odzie˝owym
opakowaniu obok znanego perfumowanego
dezodorantu w aerozolu znajduje si´ woda po
goleniu, którà znajdziemy tylko w Êwiàtecznych
zestawach, w limitowanej edycji.
Niepowtarzalne zapachy AXE znaleêç mo˝na
tak˝e w kolejnych zestawach kosmetycznych
– dezodorant w aerozolu z ˝elem pod
prysznic.
Ceny ok. 17–18 z∏
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Zestaw firmy Oceanic
Krem AA Plus MorphoCreator
uj´drniajàco-liftingujàcy na noc
+ AA Plus Hydra Rich
Krem nawil˝ajàco-regenerujàcy dla kobiet
po 50 roku ˝ycia, jeden z tych produktów
jest gratis w ofercie promocyjnej.
Cena 60 z∏

❚

Zestaw firmy Oceanic
dla m´˝czyzn
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❚

Limitowana edycja
kosmetyków dr Irena Eris
Dr Irena Eris „na humory kobiecej skóry”
W zestawie DuoAffiniKrem, AffiniTonik,
tubka DuoAffini Regulator
❚Cena 69 z∏

❚Dr Irena Eris Fortessimo Maxima
dla cer dojrza∏ych po 55 roku ˝ycia
W zestawie:
Krem stymulujàco-uj´drniajàcy na dzieƒ
Ultra-krem przeciwzmarszczkowy
pod oczy i na powieki
❚Cena 89 z∏

❚

zestaw Dermika SPECIALITE,
cena 128,00 z∏
Intensywny krem przeciw zmarszczkom
dzieƒ/noc do cery suchej
wisior Swarovskiego w prezencie
zestaw Dermika LIPIDEA,
cena 49,50 z∏
Multiregenerujàcy krem nawil˝ajàcy
Êmietanka do demakija˝u w prezencie

❚
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Oferta sieci perfumerii
Quality Missala
– Êwiàteczne zestawy
najcenniejszych
niszowych zapachów.
Propozycja
dla wymagajàcych.
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■ MARKETING

W

badaniach ogólnoÊwiatowych przeprowadzonych przez firm´ Research
International we wrzeÊniu ubieg∏ego roku wzi´∏o udzia∏ 300 Polek.
29% okreÊli∏o siebie jako przeci´tne, 8% – ∏adne, 4% jako atrakcyjne,
1% – sexy. Podobne badania przeprowadzono w ciàgu ostatnich dwóch lat
w 13 krajach Êwiata: USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, we W∏oszech, Francji,
w Holandii, Portugalii, Rosji, Japonii, Brazylii, na W´grzech i w Argentynie.
Za najpi´kniejsze uzna∏y si´ Brazylijki (6%), Rosjanki (4%), Amerykanki,
Holenderki i Argentynki (po 3%). Dobre mniemanie o w∏asnej urodzie mia∏y
te˝ W∏oszki (17% zaznaczy∏o s∏owo ∏adna), Brytyjki (20% – atrakcyjna)
i Kanadyjki (12% uzna∏o si´ za atrakcyjne). Ani jedna Polka i ani jedna
Japonka nie zaznaczy∏y na liÊcie wyrazów okreÊlajàcych ich urod´ s∏owa
pi´kna. Mimo to jednà z twarzy kampanii Dove, obok W´gierki, Amerykanki
i Brytyjki, zosta∏a Polka, Joanna Kocój, 28-letnia studentka architektury.
Z badaƒ przeprowadzonych przez PBS dla marki Dove we wrzeÊniu tego
roku (uczestniczy∏a w nich reprezentatywna grupa Polaków) wynika, ˝e
na co dzieƒ nie akceptujemy kobiet o wyglàdzie topmodelek. 48% badanych
uzna∏o, ˝e taka kobieta traktuje ludzi z góry, 37% nigdy by jej nie zaufa∏o,
32% nie mia∏oby o czym z nià rozmawiaç. Kiedy pokazywano badanym
zdj´cia zwyczajnych kobiet, takich jakie mo˝na spotkaç na ulicy,
wi´kszoÊç przyzna∏a, ˝e dobrze czu∏aby si´ w ich towarzystwie,
chcia∏aby si´ z nimi zaprzyjaêniç i nie nudzi∏aby si´ z nimi.
Pewnie dlatego z takim entuzjazmem przyj´to innowacyjnà
kampani´ Dove Prawdzie Pi´kno, gdzie produkty reklamujà
zwyczajne dziewczyny, nie modelki. Kampania wystartowa∏a
w Europie wiosnà 2004 r. na billboardach i plakatach.
Powsta∏a ona w wyniku wspó∏pracy z fotografem gwiazd, Ianem
Rankinem, ale jej bohaterkami by∏a grupa bardzo
autentycznych kobiet, cieszàcych si´ swoimi prawdziwymi
cia∏ami, majàcymi figury bardziej pe∏ne od tych zwyczajowo
przedstawianych w reklamie.
Ta szóstka zwyk∏ych kobiet zosta∏a wybrana na ulicy. Wyró˝nia∏y
si´ pewnoÊcià siebie, ukazujàc si´ w bieliênie bez ˝adnego retuszu.
Ju˝ zbyt d∏ugo pi´kno definiowane by∏o Êcis∏ymi, sztywnymi stereotypami.
(…) Wierzymy, ˝e prawdziwe pi´kno ma ró˝ne kszta∏ty, rozmiary i wiek. –
mo˝emy przeczytaç na stronie internetowej www.prawdziwepiekno.pl.
Najnowsza kampania „Dove Evolution” bije rekordy popularnoÊci, generujàc
wokó∏ siebie jeszcze wi´ksze zainteresowanie.
W ciàgu miesiàca i – co najciekawsze – bez centa wydanego na promocj´,
reklama „Dove Evolution”, stworzona przez Ogilvy&Mather, osiàgn´∏a pu∏ap
1,7 mln ods∏on na YouTube, sta∏a si´ równie˝ tematem popularnych
amerykaƒskich talk show oraz przyczyni∏a si´ do najwi´kszej w historii liczby
odwiedzin na stronie CampaignForRealBeauty.com. Tym samym kampania
ta wygenerowa∏a najwi´cej internetowego szumu wokó∏ siebie w bran˝y
kosmetyków do piel´gnacji cia∏a. I to jeszcze przed premierà w krajach
europejskich, Azji i Ameryce ¸aciƒskiej. Spot pokazuje ewolucj´, jakà
przechodzi modelka od momentu wejÊcia do studia, a˝ do gotowego zdj´cia,
które umieszczone jest na billboardzie. Po drodze do akcji wkraczajà
specjaliÊci od makija˝u i charakteryzacji. Na tym jednak nie koniec!
Gotowe materia∏y z sesji zdj´ciowej làdujà na biurku grafika, który za pomocà
programu komputerowego „wyg∏adza pewne mankamenty” – te nie do
zatuszowania za pomocà pudru, szminki i odpowiednio dobranej fryzury.
Przy okazji m.in. powi´ksza usta i oczy oraz wyszczupla szyj´ modelki.
W ten sposób przeci´tnie urodziwa kobieta zostaje przekszta∏cona
w zjawiskowà istot´ o wyglàdzie, który odpowiada obowiàzujàcym
w mediach standardom.
Spot „Dove Evolution” mo˝na obejrzeç pod adresami:
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.campaignforrealbeauty.com/
Wi´cej aktualnoÊci ze Êwiata marketingu w portalu:
www.marketing-news.pl
❚
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Czy modelki muszà byç
szczup∏e, ˝eby dobrze
zareklamowaç twój
produkt?
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■ ZAPISKI PODGLÑDACZA

– Mówi∏ pan, ˝e nie lubi tej ryby, a teraz, ˝e raczej jà pan lubi – przy∏apa∏em
pana na sprzecznoÊci. I co pan na to? – zapyta∏ Yossariana psychiatra.
– Mo˝e mój stosunek do tej ryby jest ambiwalentny… – powiedzia∏
Yossarian. („Paragraf 22” – Joseph Heller)

Wariograf
i ryba
Yossariana

Nasze telewizje emitujà co i rusz spot reklamujàcy krem firmy Olay,
do którego… mam podobnie podejÊcie jak Yossarian do tej swojej
ryby ze snu. Póki co, sprawa nie nabra∏a dla mnie jeszcze tak
powa˝nego znaczenia, bym si´ zamierza∏ wybraç z tym do
psychiatry, ale jakiÊ niepokój odczuwam. Prosz´ mnie zrozumieç:
ja tu mam wystàpiç w roli eksperta o tych reklamach, a tu niby
prosty spot o kremie, a ja go ni w zàb nie rozumiem. Byç mo˝e w
ogóle nie poÊwi´ca∏bym sprawie a˝ tyle uwagi, ale k∏opot w tym, ˝e
ja w∏aÊciwie ten filmik lubi´. Bo i koncept z tym wariografem fajny.
I subtelny, inteligentny pazur w tekÊcie (czy flirtowa∏a pani

z m∏odszym m´˝czyznà?). I naprawd´ nietuzinkowa modelka
– ∏adna, ale „prawdziwa” – taka fajna babka z klasà. No i historia – pytanie
pierwsze: Czy stosowa∏a pani jakieÊ diety?, odpowiedê: Nie, ale wariograf
szaleje, czyli w domyÊle k∏amstwo.
Drugie pytanie, które ju˝ przytacza∏em, z tym flirtem z m∏odszym m´˝czyznà.
Odpowiedê: Nie, ale wariograf znów si´ mocno wychyla, czyli znów
k∏amstwo. I nagle… No w∏aÊnie, tu si´ zaczynam gubiç. Pytanie brzmi:
Czy kiedykolwiek oszukiwa∏a Pani w sprawie swojego wieku? i odpowiedê:
Nie – mam 28 lat. Wariograf kreÊli prostà lini´, znaczy si´ prawda!
I gdyby jeszcze indagowana kobieta wyglàda∏a na nastolatk´, to rozumia∏bym
jasny przekaz: u˝ywasz naszego wybornego kremu, masz 28 lat, ale jego
efekty sà tak olÊniewajàce, ˝e odm∏adza o dych´ przynajmniej. Rzecz jednak
w tym, ˝e jakbym mia∏ strzelaç, to ja bym jej spokojnie te 28 nawet da∏.
No niech b´dzie 25! No i mo˝e jeszcze to wszystko zachowywa∏oby jakiÊ
sens, tyle ˝e dlaczego dlaczego 28- czy 25-latka mia∏aby reklamowaç krem,
dzi´ki któremu wyglàda si´ m∏odziej? Ale to nie wszystko. Twórcy postanowili
jeszcze wy˝ej postawiç mi poprzeczk´: bo zaraz po tym, jak pada odpowiedê
kobiety, ˝e ma 28 lat, to pojawia si´ zakoƒczenie w którym wyraênie
pada informacja, ˝e to jest produkt dla kobiet po 30-tce. I tu ju˝ zupe∏nie
si´ gubi´… Zastanawia∏em si´, ˝e mo˝e dzia∏anie tego kremu jest przeze
mnie niedoceniane i wielokierunkowe. ˚e tak naprawd´ ta modelka ma
39 lat, ale dzi´ki kremowi, nie tylko ˝e wyglàda na te 25, czy 28, ale
jeszcze nabiera umiej´tnoÊci wybiórczego oszukiwania wariografu…
Sam ju˝ nie wiem.
Ale i tak spot mi si´ podoba. Choç mnie denerwuje swojà
niekonsekwencjà – tak jak Yossarian i jego ryba.
A tak z ostatniej chwili! Drodzy Paƒstwo, ma∏y cymes. Nasza Ania
(Przybylska) w mi´dzynarodowej produkcji z gwiazdami wybiegów
z Hiszpanii i Niemiec, reklamujàca dla Coty maskar´ Astora „3-style”
(nie wiem tylko, jak to si´ powinno wymawiaç, bo s∏ysza∏em od
przedstawicieli firmy zarówno wersj´ „trzy-style”, jak i „sri-stajl”).
I tym razem b´dzie krótko, spot jak spot, robota solidna i poprawna.
Ale ta nasza Ania – choç przy tych „kole˝ankach” malutka, to jednak
na ∏eb je bije. Nie jestem pewien, ˝e to jak raz zas∏uga tuszu, ale niech
b´dzie, ˝e to i on jej blasku dodaje.
Choç przy takich oczach…
Bohdan Paw∏owicz – Dyrektor Generalny IAA
–Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.
W∏aÊciciel agencji PR i konsultingu strategicznego
„Paw∏owicz i partnerzy”, Prezes Zarzàdu AArt Design – agencji
specjalizujàcej si´ w broadcast design i corporate identity.
Prezentowane w cyklu poglàdy sà prywatnymi i subiektywnymi
ocenami autora.
❚
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■ TARGI

Od 13 lat jesienià do Moskwy przyje˝d˝ajà tysiàce
specjalistów bran˝y kosmetycznej z niemal ca∏ego Êwiata.
Tak licznie przybywajàcych goÊci przyciàga specjalne
wydarzenie – targi Kosmetyki i Perfumerii interCHARM.
W tym roku targi trwa∏y od 26 do 29 paêdziernika.
Impreza odby∏a si´ ju˝ po raz trzynasty, ale na pewno trzynastka
ta nie by∏a pechowa, wr´cz przeciwnie – targi odnios∏y jeszcze wi´kszy
sukces ni˝ w roku ubieg∏ym.
Przede wszystkim ten rok rozpoczà∏ nowy etap w dzia∏alnoÊci
targów moskiewskich. Po pierwsze impreza zmieni∏a lokalizacj´
– w tym roku odby∏a si´ w nowo wybudowanym, nowoczesnym
centrum wystawienniczym Krokus-Expo na przedmieÊciach Moskwy.
Po drugie na targach pojawi∏y si´ nowe strefy tematyczne:
❚Salon i instytut urody
❚Strefa trendów i tendencji
❚Galeria nowoÊci.
Po trzecie organizator targów Staraya Krepost, jako jeden z pierwszych
wÊród firm wystawienniczych na Êwiecie, otrzyma∏ certyfikat ISO
9001:2000. Co wi´cej, imponujàca by∏a zarówno liczba wystawców
– 850 firm z 23 krajów, jak i goÊci – 94 tysiàce.
Tradycyjnie wÊród zagranicznych wystawców znacznà grup´ stanowi∏y
polskie firmy.Ponad czterdziestu polskich eksponentów na powierzchni
ponad 700 m2 zaprezentowa∏o bogatà ofert´ opakowaƒ (m.in. Arexim,
C+N, HGD, Witoplast), maszyn i urzàdzeƒ do produkcji kosmetyków
oraz przede wszystkim wyrobów gotowych.
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XIII edycja targów
interCHARM Moskwa 2006

Du˝ym zainteresowaniem kupców cieszy∏y si´ znane z dobrej jakoÊci
polskie kosmetyki kolorowe (m.in. Bass, Bell, Eveline, Mollon, Pierre
Rene, Unicolor, Verona), wyroby perfumeryjne (Valdi), kosmetyki do
piel´gnacji w∏osów i cia∏a (m.in. Biocosmetic, Chantal, Miraculum,
Kolastyna).
W pawilonie kosmetyki profesjonalnej wÊród znanych marek zachodnich
z powodzeniem swojà bogatà ofert´ produktowà prezentowa∏y firmy:
Dermika, Eris i Floslek, a w pawilonie fryzjerskim z profesjonalnymi
kosmetykami i wyposa˝eniem salonów mo˝na by∏o zapoznaç si´ na
stoiskach firm: Chantal (marka PROSALON), Panda i Polwell.
Tak liczna reprezentacja polskiej bran˝y kosmetycznej by∏a mo˝liwa
dzi´ki temu, i˝ organizator polskiego wystàpienia postara∏ si´, aby
moskiewskie targi interCHARM znalaz∏y si´ na liÊcie Ministerstwa
Gospodarki wÊród imprez dotowanych z funduszy SPO WKP.
Polskim wystawcom ju˝ tradycyjnie towarzyszy∏
Cosmetic Reporter. Paêdziernikowy numer Cosmetic Reportera zosta∏
wydany (w zwiàzku z targami interCHARM) specjalnie
w wersji trójj´zycznej (polsko-angielsko-rosyjskiej) i w iloÊci
1500 egzemplarzy zosta∏ rozdystrybuowany na targach
wÊród wystawców i kupców zainteresowanych polskim
rynkiem kosmetycznym.
Na uroczystym przyj´ciu 27 paêdziernika nastàpi∏o rozdanie
Z∏otych Medali interCHARM dla firm za najwi´ksze osiàgni´cia
na rynku perfumeryjno-kosmetycznym. Laureatami nagrody zosta∏y
m. in. firmy Alcan Packaging Beauty (Francja), Miran (Rosja),
Markwins International (Niemcy), Instytut Handlu Wewn´trznego
Hiszpanii, Stowarzyszenie Eksporterów Egiptu.
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Odnowiony format targów pozwoli∏ wykorzystaç
najnowsze osiàgni´cia w dziedzinie nawiàzywania
kontaktów biznesowych. Przed targami organizator
zrealizowa∏ specjalny Program Kupiecki, który sta∏ si´ jednà
z kluczowych innowacji w przemyÊle wystawienniczym.
Program wykorzystany zosta∏ do licznych spotkaƒ
z wiodàcymi dystrybutorami Rosji oraz krajów WNP,
tak aby maksymalnie efektywnie zorganizowaç prac´
na targach. Przedsi´wzi´ciem tym obj´te zosta∏o ponad
40 du˝ych miast i ponad 1000 firm regionalnych.
Nowe metody pracy – umawianie spotkaƒ on-line oraz
system nawigacji na targach, zapewni∏y wysokà jakoÊç
komunikacji biznesowej.
Targi wzbogaci∏ atrakcyjny program imprez towarzyszàcych.
W ich trakcie odby∏y si´ VI Mistrzostwa Rosji
w Stylizacji Paznokci, podczas których nagrody
wr´czano w dwóch kategoriach:
„Stylizacja paznokci przy pomocy technik akrylowych” oraz
„Stylizacja paznokci przy pomocy technik ˝elowych”.
Innà atrakcjà by∏y Moskiewskie Mi´dzynarodowe
Mistrzostwa Wiza˝u. Tegoroczny temat Mistrzostw
to Wild Wild West.
Kolejne wydarzenie to Moskiewskie Forum
Kosmetyczne, na którym specjaliÊci bran˝y kosmetyczno
-perfumeryjnej zapoznali uczestników z nowymi
technologiami na rynku. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono
wspó∏czesnemu konsumentowi, problemom
i perspektywom Êwiatowego rynku perfumeryjnokosmetycznego, a tak˝e tendencjom: innowacjom,
preferencjom konsumenckim, niecodziennym formom
marketingu, detalowi.
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Inne imprezy towarzyszàce to I Rosyjska Konwencja
Salonów Pi´knoÊci, na której poruszono aktualne
problemy zwiàzane z prowadzeniem salonów urody oraz
Show SPArallel Word , w którym specjaliÊci bran˝y SPA
w formie show przedstawili ciekawe techniki uzdrawiajàce.
Ponadto w ramach targów odby∏y si´ jeszcze
– XI Mi´dzynarodowa Konferencja NaukowoPraktyczna pod nazwà „Ârodki kosmetyczne
i surowce: bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç”, a tak˝e
Konferencja „Jak sprawiç, ˝eby opakowanie dzia∏a∏o”
oraz „Przeglàd sprzeda˝y detalicznej”.
Wyjàtkowo interesujàcy program organizatorzy przygotowali
z myÊlà o bran˝y fryzjerskiej.
Pierwszy punkt programu to zorganizowany przy wspó∏pracy
magazynu mody fryzjerskiej YOU Professional tzw.
„Dzieƒ W∏oski”, podczas którego zosta∏y zaprezentowane
warsztaty wiodàcych stylistów firm Barex oraz Framesi.
StyliÊci firmy Barex Italiana poÊwi´cili swój wyst´p
jesienno-zimowej kolekcji strzy˝eƒ i fryzur, skierowanej
przede wszystkim do m∏odzie˝y. Strzy˝enia charakteryzujà
si´ delikatnà geometrià, fryzury sà zuchwa∏e, energiczne,
dynamiczne z ciàg∏ym wra˝eniem w∏osów w ruchu.
Framesi Italy przedstawi∏o swojà ostatnià kolekcj´ Italian
Style Framesi – First Class.
Drugie ciekawe wydarzenie dla fryzjerów podczas targów
interCHARM w Moskwie to YOU Professional Show.
GoÊciem specjalnym show by∏o centrum naukowe „KRC”
– „Kosmetologiczne Centrum Rosyjskie”, którego
przedstawiciele zaprezentowali pokaz pt. „Twój wyglàd”,
w czasie którego zapoznano publicznoÊç z nowà metodà
strzy˝enia i koloryzacji opracowanà wspólnie przez
specjalistów „KRC” oraz przez firm´ Zimberland.
Holenderska firma Keune Haircosmetics przedstawi∏a
kolekcj´ Keune Contradictions czyli. „PrzeciwnoÊci”,
z kolei rosyjska firma Astrakosmetika wystàpi∏a
z prowokacyjnym show Black Sax White, obrazujàcym
walk´ si∏ z∏ych z dobrymi.
Topowy stylista Londa Professional przygotowa∏
dla publicznoÊci niezwyk∏e show „Tango”.
Nowà kolekcj´ Essential Looks – Fusion Collection
zaprezentowa∏ Micha∏ Balachnow – wiodàcy stylista
Schwarzkopf Professional. Nowà kolekcjà pochwali∏y si´
równie˝ L’Oreal Professionnel prezentujàc bardzo
romantyczne i kobiece fryzury oraz Wella Professional
z nowà kolekcjà „Noc” specjalnie przygotowanà na pokaz
podczas YOU Professional show – wyraêne pi´kne kolory
w∏osów w szczególny sposób podkreÊla∏y czarny kolor
strojów i nocy.

Moskiewskie targi interCHARM nie wymagajà
szczególnej reklamy. Majà ju˝ wielu sta∏ych
zwolenników w postaci wystawców lub goÊci,
co roku odwiedzajàcych targi.
Organizatorzy mogà byç w pe∏ni
usatysfakcjonowani z rezultatu tegorocznej
edycji targów i nic nie wskazuje na to,
aby przysz∏oroczna edycja mia∏a wypaÊç
skromniej. Na pewno wielu specjalistów
bran˝y kosmetycznej ju˝ dziÊ wie, ˝e za rok
w terminie od 25 do 28 paêdziernika 2007
b´dà przebywaç w Moskwie... na targach
interCHARM.
❚
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Diab∏y i anio∏y na targach NAILS PROFESSIONAL 2006
D

iab∏y i anio∏y, ogniste smoki i go∏´bie pokoju,
delikatne pnàcza roÊlin i wijàce si´ jadowite w´˝e
– tak ró˝ne i niezwyk∏e rodzaje zdobienia d∏oni proponujà
mistrzowie manicure na nadchodzàcy karnawa∏ 2007 roku.
Swoje arcydzie∏a manicurzyÊci zademonstrowali podczas
dorocznych Mi´dzynarodowych Mistrzostw Zdobienia
Paznokci „International Nail Art Championship”
– barwnego widowiska z udzia∏em profesjonalistów z Polski
i zagranicy. Tematem przewodnim stylizacji by∏o w tym roku
„Piek∏o i Niebo”.
Mistrzostwa manicurzystów towarzyszy∏y piàtej edycji
Mi´dzynarodowego Forum i Targów Piel´gnacji
Paznokci – Nails Professional 2006.
By∏o to jedno z najwa˝niejszych i najbardziej presti˝owych
wydarzeƒ bran˝y kosmetycznej w listopadzie.
Impreza odby∏a si´ w dniach 18–19 listopada 2006
w hotelu InterContinental w Warszawie.
Podobnie jak w latach poprzednich, Targi Nails Professional
przyciàgn´∏y licznà publicznoÊç zwiàzanà zawodowo
z bran˝à manicure i pedicure.
W konferencjach i warsztatach Forum Piel´gnacji Paznokci
wzi´li udzia∏ w∏aÊciciele salonów kosmetycznych
i manicurzyÊci z ca∏ego kraju.
❚
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Cosmeeting, Creative, Ingredients, SPA

2007
Beautyworld 2007
Frankfurt

24–28 stycznia 2007

interCHARM Ukraina
Kijów

8-10 lutego 2007

Cosmobelleza
Barcelona

10-12 marca 2007

Private Label
Istambu∏

15-17 marca 2007

Cosmoprof
Bolonia

30 marca- 02 kwietnia 2007

In-cosmetics 2007
Porte de Versailles Pary˝

17–19 kwietnia 2007

interCHARM Professional
Moskwa

19-21 kwietnia 2007

interCHARM Polska
Warszawa

24-26 maja 2007

Beauty Eurasia
Istambu∏

14-17 czerwca 2007

Beyond Beauty Paris
Pary˝

01-04 paêdziernika 2007

Salon International
Londyn

13-15 paêdziernika 2007

interCHARM Rosja
Moskwa

25-28 paêdziernika 2007
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KARNAWA¸ W RIO

II Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Makija˝u
odb´dà si´ w maju w Warszawie

W

iza˝ysta to bardzo m∏ody zawód.
Ma w sobie coÊ z profesji lekarza – by go doskonale
wykonywaç, potrzebna jest intuicja i wieloletnia praktyka.
By pog∏´biaç fachowà wiedz´, warto korzystaç z okazji do
spotkaƒ z innymi wiza˝ystami.
Takà szans´ dadzà ju˝ wkrótce kolejne Mi´dzynarodowe
Mistrzostwa Makija˝u.
Odb´dà si´ one w Warszawie w ramach IV Mi´dzynarodowych
Targów Kosmetyki interCHARM Polska 2007 (24–26 maja).
Do udzia∏u w mistrzostwach zaprasza organizator Targów
– firma Polmedia Expo oraz przewodniczàcy jury – Olaf
Tabaczyƒski, Mi´dzynarodowy Mistrz Makija˝u Profesjonalnego
i Stylizacji.
Podczas ostatnich targów interCHARM Polska 2006 odby∏a si´
I edycja Mi´dzynarodowych Mistrzostw Makija˝u.
Jestem przekonany, ˝e ze wzgl´du na swojà skutecznà
i profesjonalnà formu∏´ majà one szans´ staç si´ cyklicznym
wydarzeniem promujàcym utalentowanych makija˝ystów
i wiza˝ystów – mówi Olaf Tabaczyƒski.
Do jury powo∏ane zostanà przede wszystkim osoby znane
ze swego profesjonalizmu, którym przyÊwiecaç b´dzie jeden cel
– przeprowadzenie najbardziej zawodowych mistrzostw
makija˝u w Polsce.
Tematem mistrzostw b´dzie „Karnawa∏ w Rio”, stanowiàcy
pole do popisu nie tylko dla makija˝u, ale równie˝ stroju,
fryzur, dodatków oraz muzyki, dajàcy wi´c mo˝liwoÊç
wykreowania w∏asnych mini-spektakli.
W przysz∏ym roku – po raz pierwszy jury b´dzie obradowa∏o
jawnie – podkreÊla jego przewodniczàcy: – Dzi´ki temu
edycja 2007 realizowana b´dzie zgodnie z mi´dzynarodowymi
zasadami i praktykà przyj´tà w tego typu konkursach na Êwiecie.
Nie b´dzie wi´c g∏osowania w kuluarach, lecz bezpoÊrednio
na scenie na oczach uczestników i publicznoÊci.
Udzia∏ w tych wyjàtkowych mistrzostwach to nie tylko mo˝liwoÊç
zdobycia nagród, ale te˝ szansa dalszego rozwoju kariery
zawodowej. Akademia Wiza˝ystyki Maestro, jako placówka
szkoleniowa dla makija˝ystów, wiza˝ystów i stylistów
z mi´dzynarodowà licencjà, zapewnia zwyci´zcy konkursu udzia∏
w szkoleniach z zakresu makija˝u profesjonalnego.
Wi´cej o regulaminie mistrzostw i innych szczegó∏ach
dotyczàcych zasad oceniania podczas konkursu b´dziemy pisaç
w nast´pnym numerze Cosmetic Reportera.
❚
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P

erfumeria Quality to najstarsza luksusowa perfumeria w Polsce, za∏o˝ona
jeszcze w 1991 roku. Nale˝y ona do niezwyk∏ej rodziny Paƒstwa Missalów.
Trudno znaleêç podobny przyk∏ad zgodnej i owocnej
wspó∏pracy zawodowej kilku rodzinnych pokoleƒ.
Perfumeria Quality szczyci si´ te˝ niezwyk∏à ofertà
zapachowà – produktów ekskluzywnych, niszowych,
niespotykanych w innych miejscach.
Tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem podczas kameralnego spotkania paƒstwo
Missala zaprezentowali najnowszy zapach marki Creed „Love In White”.
Niewiele firm perfumeryjnych mo˝e poszczyciç si´ tak d∏ugà tradycjà, co
za∏o˝ony w 1760 roku w Londynie dom perfumeryjny James Henry Creed. Jego
klientami by∏y takie znakomitoÊci, jak cesarz Francji Napoleon III, cesarz AustroW´gier Franciszek Józef i jego ˝ona El˝bieta (Sissi) czy królowa Anglii Wiktoria.
W po∏owie XIX stulecia na zaproszenie ˝ony Napoleona III Eugenii dom
perfumeryjny przeniós∏ swojà siedzib´ do Pary˝a, gdzie dzia∏a do dziÊ.
Do dzisiejszego dnia perfumy wytwarzane sà tradycyjnie. Wiele czynnoÊci,
w tym mieszanie sk∏adników i rozlewanie perfum do flakonów, wykonuje si´
nadal r´cznie. Do produkcji zapachów wykorzystuje si´ wy∏àcznie naturalne
sk∏adniki. Wiele spoÊród perfum Creeda to wody perfumowane.
Jednak˝e zamiast napisu eau de perfume odnajdziemy na ich opakowaniach
tradycyjne okreÊlenie millesime. Cz´Êç dochodu ze sprzeda˝y nowego zapachu
„Love In White” zasila konto UNICEF. Pierwsza buteleczka perfum zosta∏a
wr´czona aktorce Angelinie Jolie, która jest ambasadorem dobrej
woli Urz´du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodêców
(UNHCR).
„Love in White” pachnà delikatnie i kobieco. Wyczuwa si´ w nich skórk´
pomaraƒczy i kompozycj´ z bia∏ych kwiatów. Podstaw´ zapachu stanowi wanilia,
ambra i drzewo sanda∏owe.

Bia∏a mi∏oÊç

❚Na zdj´ciu: Stanis∏awa Missala z najm∏odszym przedstawicielem
perfumeryjnego rodu Erwinem Creedem.

BYLIÂMY TAM…

B

rzytwa ostrzona na skórzanym pasku, p´dzel z koƒskiego w∏osia, kostka
twardego myd∏a do golenia, ˝yletka w ci´˝kiej metalowej maszynce
– trudno uwierzyç, ale takich „narz´dzi tortur” u˝ywali panowie przez wiele lat.
Za sprawà cudownego wynalazku stworzonego pod koniec XIX wieku przez
King’a C. Gillette ich czas – na szcz´Êcie
– nieodwracalnie minà∏. Teraz m´˝czyêni majà do
dyspozycji nowoczesne, komfortowe maszynki oraz
kosmetyki zapewniajàce kompleksowà piel´gnacj´ ich
skóry. Czy potrafià jednak prawid∏owo z nich korzystaç?
❚Podczas spotkania w warszawskim Centrum
Olimpijskim na to pytanie próbowali daç nam
odpowiedê dermatolog dr Marcin Ambroziak oraz aktor
Rafa∏ Cieszyƒski. Ten drugi podczas swojej pracy w teatrze i na planie filmowym
musi byç zawsze idealnie ogolony, ale jego role wymagajà te˝ cz´sto specjalnej
charakteryzacji. Te wszystkie zabiegi mogà – niestety – sprzyjaç podra˝nieniom
skóry twarzy.
W zgodnej opinii uczestników spotkania m´ska skóra wymaga starannej
piel´gnacji i dba∏oÊci ka˝dego dnia. Kosmetyczne ABC ka˝dego m´˝czyzny
stanowiç powinien kosmetyk do golenia, maszynka oraz preparat po goleniu.
Ârodki te stanowià pewnà ca∏oÊç, a ka˝dy z nich ma okreÊlone zadania, krok
po kroku prowadzàc do skutecznego i bezpiecznego usuwania zarostu
– twierdzi dr Marcin Ambroziak, ekspert w zakresie w∏aÊciwej piel´gnacji m´skiej
skóry. – ˚el stosowany przed goleniem intensywnie zmi´kcza skór´,
przygotowujàc jà do zabiegu. Maszynka wykonana z nowoczesnych,
niealergizujàcych materia∏ów dok∏adnie i bezpiecznie usuwa zarost, zaÊ balsam
po goleniu ∏agodzi i nawil˝a skór´, zapobiegajàc jednoczeÊnie wrastaniu w∏osów.
Na prze∏omie paêdziernika i listopada marka Gillette zorganizowa∏a Ogólnopolski
Test Konsumentów. Wyniki testu dajà odpowiedzi na pytanie o nawyki
i preferencje polskich m´˝czyzn w zakresie golenia i piel´gnacji skóry.
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Czy m´˝czyêni w Polsce potrafià si´ goliç?
Gillette szuka odpowiedzi na to pytanie
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VICHY – siedem
l
lat badaƒ
uwieƒczone
sukcesem

BYLIÂMY TAM…

❚FOTO Materia∏y prasowe firm

Na miejsce spotkania marka Vichy
wybra∏a dawnà siedzib´ Banku przy
ul. Bielaƒskiej w Warszawie.
Stare mury za sprawà organizowanych
tam konferencji, pokazów i spotkaƒ
nabierajà znów nowego wyrazu,
na powrót t´tnià ˝yciem.
Najnowsza linia kremów Vichy
Neovadiol
ma s∏u˝yç poprawie kondycji
skóry kobiet po 50. roku ˝ycia.
Ich sk∏ad opracowywano
w laboratoriach Vichy przez siedem lat.
Produkty s∏u˝à poprawie konturów twarzy,
nawil˝ajà i od˝ywiajà skór´.
Najcz´Êciej wymieniane przez kobiety
i najmniej lubiane objawy starzenia si´
to w∏aÊnie zmiana konturów,
smutny wyglàd i tzw. „dolina ∏ez”,
czyli bruzdy wokó∏ nosa.
Neovadiol przywraca g´stoÊç
skóry twarzy i szyi.
Zawiera Phyto-Complex
– stymulujàcy ekstrakt z soi
i dwa fitoaktywne czynniki
– aby odbudowaç wewn´trznà
materi´ skóry, poprawiç jej napi´cie
i modelowaç owal twarzy.
Hipoalergiczny,
zawiera wod´ termalnà z Vichy.
Linia Neovadiol jest dost´pna w sprzeda˝y
od poczàtku grudnia.
❚
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MY
SI¢
ZIMY NIE BOIMY...
lekarz medycyny Maria Szaykowska

Zima to szczególnie
trudny okres dla
naszej skóry.
Nara˝ona na ró˝nice
temperatur,
zwi´kszonà
wilgotnoÊç, wiatr
ulega niekorzystnym
zmianom.
Staje si´ sucha,
szorstka,
zaczerwieniona.
Jak prawid∏owo
piel´gnowaç
skór´ zimà wyjaÊnia
ekspert – lekarz
medycyny
Maria Szaykowska.
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W dermatologii stan skóry w okresie zimowym jest
opisywany jako xerosis winter. Termin ten mo˝na
dos∏ownie przet∏umaczyç jako zimowe z∏uszczenie,
jednak objawy kliniczne sà bardziej zró˝nicowane.
Skóra w zimie staje si´ nie tylko ∏uszczàca, ale tak˝e
sucha, mniej elastyczna, szorstka, ze sk∏onnoÊcià do
zmarszczek. Przy nag∏ych zmianach temperatury, w
wyniku nasilonej gry naczyniowej, cz´sto pojawia
si´ rumieƒ. U osób z takimi problemami jak: tràdzik
zwyk∏y, ró˝owaty czy atopia objawy mogà byç
silniejsze i trudniejsze do korygowania. Du˝a
ró˝nica temperatur wewnàtrz i na zewnàtrz
pomieszczeƒ dochodzàca nawet do 40 stopni
mo˝e byç przyczynà tzw. szoku termicznego skóry.
Na zimno skóra reaguje skurczem naczyƒ i mi´Êni
przyw∏oÊnych. Powoduje to g´sià skórk´,
nastroszenie w∏osów i opró˝nienie gruczo∏ów
∏ojowych, dzi´ki czemu skóra dodatkowo si´
nat∏uszcza. Istniejà wi´c naturalne mechanizmy
ochrony przed zimnem, które jednak w
cywilizowanym Êwiecie ju˝ nie wystarczajà i trzeba
je odpowiednio wzmocniç. S∏u˝à do tego dieta,
ruch na Êwie˝ym powietrzu, preparaty witaminowe,
kosmetyki.

T∏uste czy nawil˝ajàce
Dotychczas uwa˝ano, ˝e zimà nale˝y stosowaç
t∏uste ci´˝kie kremy, jako w∏aÊciwie chroniàce skór´
przed
mrozem.
D∏ugoletnie
obserwacje
prowadzone w krajach skandynawskich nie
potwierdzajà jednak tej opinii. Kosmetyki t∏uste
zaleca si´ tylko w czasie uprawiania sportów
zimowych, przy du˝ych mrozach, a i to nie zawsze.
Pow∏oka z t∏ustego kremu zaburza bowiem
dzia∏anie mechanizmów obronnych skóry, utrudnia
naturalnà wymian´ ciep∏a. Skóra czuje si´ jak w
termosie, naczynia krwionoÊne rozszerzajà si´, a
parowanie jest utrudnione. T∏usty kosmetyk
utrudnia skórze dostosowanie si´ do ró˝nicy
temperatur. Je˝eli wi´c korzystamy z kosmetyków
specjalnego przeznaczenia, mi´dzy innymi dla
osób uprawiajàcych sporty, to nale˝y je na∏o˝yç tu˝
przed wyjÊciem z domu i natychmiast po powrocie
usunàç. Dzi´ki temu nie narazimy skóry na

przegrzanie i w konsekwencji tworzenie si´
teleangiektazji (jej objawy to tzw. „pajàczki
naczyniowe”).

Najwa˝niejsze nawil˝anie
Istotà zimowej piel´gnacji skóry jest jej nawil˝anie.
Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e pod wp∏ywem mrozu
skóra wysycha równie intensywnie jak na s∏oƒcu.
Do
tego
dochodzi
jeszcze
pobyt
w
klimatyzowanych lub przegrzanych i nadmiernie
suchych pomieszczeniach. Podczas zimy preparaty
nawil˝ajàce powinny byç „dy˝urne” w naszych
zestawach piel´gnacyjnych i stale stosowane.
Post´p w kosmetologii pozwoli∏ wyprodukowaç
lekkie emulsje nawil˝ajàco-nat∏uszczajàce, które
mo˝na stosowaç nawet w temperaturach poni˝ej 20°C. Obecnie kremy przeznaczone do piel´gnacji
skóry zimà niewiele ró˝nià si´ od tych, które
stosujemy latem, zawierajà bowiem NMF
(naturalny czynnik nawil˝ajàcy) oraz ceramidy,
które uszczelniajà naskórek i ograniczajà parowanie,
a tak˝e filtry UV. „Zimowe” preparaty majà niekiedy
innà baz´, ale to ju˝ zale˝y od producenta.
Aby
zrozumieç
istot´
nawil˝ania
skóry
nowoczesnymi kosmetykami warto przypomnieç
pokrótce ogólny mechanizm tego procesu. Otó˝,
woda w organizmie migruje ku powierzchni cia∏a i
odparowuje. Ta w´drówka wody jest okreÊlana jako
Transepidermal Water Loss (TEWS). Najbardziej
zewn´trzna, rogowa warstwa skóry zawiera oko∏o
10% wody, a czym dalej od powierzchni, tym wody
w tkankach jest wi´cej. W∏aÊnie ta ró˝nica w
zawartoÊci wody wymusza jej migracj´. Analizujàc
budow´ i fizjologi´ naskórka, mo˝na wyró˝niç kilka
naturalnych czynników zatrzymujàcych wod´ i
hamujàcych wysychanie skóry:
❚cia∏a t∏uszczowe czyli lipidy znajdujàce si´ w tzw.
cemencie mi´dzykomórkowym,
❚substancje
higroskopijne
przyciàgajàce
i zatrzymujàce wod´ m.in. tzw. naturalny czynnik
nawil˝ajàcy (NMF),
❚cienka warstwa sebum wydzielana przez gruczo∏y
∏ojowe.
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Substancje t∏uszczowe i higroskopijne sà okreÊlane
jako p∏aszcz wodno-lipidowy skóry. Pod dzia∏aniem
czynników zewn´trznych mo˝e on ulec
uszkodzeniu i w konsekwencji doprowadziç do
wysuszenia skóry, co objawia si´ szorstkoÊcià,
zmianà kolorytu, zmarszczkami. Wbrew obiegowym
opiniom zmian tych nie mo˝na usunàç zwyk∏ym
zraszaniem skóry. Woda dostarczana tà drogà
szybko odparowuje i skóra wraca do stanu
pierwotnego, bywa ˝e nawet bardziej wysycha. Nie
najlepiej te˝ dzia∏a d∏u˝sze moczenie pod
natryskiem lub w kàpieli, gdy˝ powoduje niszczenie
p∏aszcza lipidowego. Trzeba go wi´c szybko
odtworzyç, stosujàc balsamy lub kremy.
Jeszcze nie tak dawno preparaty nawil˝ajàce starej
generacji, nie odbudowujàc p∏aszcza lipidowego,
pogarsza∏y stan skóry. Dobre efekty mogà daç tylko
kosmetyki dzia∏ajàce kompleksowo, a zawierajàce w
sk∏adzie przynajmniej ceramidy, skwalen, NMF,
kwas hialuronowy - jest ich mnóstwo nawet na
ni˝szych pó∏kach.
Mówiàc o nawil˝eniu skóry, nale˝y przypomnieç, ˝e
dzieje si´ to g∏ównie od wewnàtrz. Dlatego podczas
mrozów pijemy wi´cej (ok. 2 litrów dziennie) wody.
Zadaniem nowoczesnych kosmetyków jest
zatrzymanie tej wody.

Ko∏derka na twarz
Cia∏o chronimy przed mrozem i Êniegiem, otulajàc si´
szczelnie w sweter, ciep∏à kurtk´, spodnie,
skarpety, buty. Tymczasem twarz pozostaje naga,
ch∏ostana wiatrem, Êniegiem. Ju˝ przy 0°C na
zewnàtrz temperatura skóry twarzy obni˝a si´ o 15
stopni, a dzia∏anie p∏aszcza t∏uszczowego s∏abnie ju˝
przy +8°C. Niezb´dna jest wi´c „pierzynka” na
twarz. Mogà jà stanowiç wspomniane ju˝
„mrozoodporne” kosmetyki nawil˝ajàce, ale to nie
wystarcza. Potrzebny jest makija˝ i to warstwowy:
podk∏ad, puder sypki, ró˝. Warto te˝ zabezpieczyç
powieki, które bardzo ∏atwo ulegajà odmro˝eniu. W
czasie zimy nie rozstajemy si´ z pomadkà ochronnà
do ust. Wybór jest ogromny, mo˝na wi´c wybieraç
w markach, kolorach i sk∏adzie.
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Szok UV
Sà osoby, które tak˝e zimà pakujà walizki i lecà na
spotkanie ze s∏oƒcem. Na Karaiby wyjadà jednak
nieliczni, wi´kszoÊç sp´dzi urlop zimowy w górach,
gdzie skóra b´dzie nara˝ona nie tylko na dzia∏anie
UV, ale tak˝e na mróz, Ênieg i wiatr. W tych
warunkach trzeba jà chroniç podwójnie. Warto
si´gnàç po preparaty przygotowane wed∏ug tzw.
formu∏y norweskiej (Neutrogena), a dodatkowo
zastosowaç kosmetyki z filtrami o wysokim SPF.
Niezb´dne b´dà te˝ okulary z atestem UV.

Zimowe problemy
Zimà ze szczególnà starannoÊcià dbamy tak˝e o
ca∏e cia∏o. Tym bardziej, ˝e we wspomnianym
xerosis winter mo˝e dojÊç do nadwra˝liwoÊci skóry
na
detergenty,
szorstkà
odzie˝
itp.
W konsekwencji pojawiajà si´ podra˝nienia i stany
zapalne. Jest to szczególnie przykre dla osób ze
skórà atopowà. W szczególnych przypadkach mo˝e
dojÊç do pokrzywki, ucià˝liwej i trudnej do leczenia.
Aby zapobiec tym objawom, zaleca si´ stosowanie
balsamów na ca∏e cia∏o z dodatkiem panthenolu
i alantoiny. Do wewnàtrz celowe jest u˝ywanie
preparatów suplementacyjnych z kwasem
gammalinolenowym (GLA). Przy okazji trzeba
dodaç, ˝e wiele schorzeƒ dermatologicznych w
niskich, zimowych temperaturach ulega zaostrzeniu.
Twarz pacjentów z tràdzikiem ró˝owatym wymaga
w tym okresie szczególnej ochrony, a cz´sto
i konsultacji medycznej. Wskazane jest stosowanie
preparatów na rozszerzone naczynka tak˝e
profilaktycznie g∏ównie z kasztanowcem i witaminà K:
Pharmaceris (Eris), Venosystem (Bandi), Rubialine
(SVR), Phytoaktiv (Ziaja).
Niskie temperatury zaostrzajà te˝ objawy tràdziku.
Niekiedy pojawia si´ te˝ ∏ojotokowe zapalenie skóry
g∏owy, wzrasta ∏upie˝. Warto wi´c w tym okresie
si´gnàç po preparaty do mycia w∏osów np.
z ketolionazolem (Ketozen, Nizoral).

Dbamy o r´ce
Zimà rzadko pami´tamy o w∏aÊciwej piel´gnacji
i ochronie d∏oni. Uwa˝amy, ˝e zwyk∏e r´kawiczki
rozwià˝à problem, a tak nie jest. D∏onie sà
szczególnie nara˝one na wp∏ywy atmosferyczne,
bowiem cz´sto sà ca∏kowicie odkryte. Stosowanie
kremów do ràk jest w okresie zimowym
obligatoryjne, ale to nie wystarcza. Warto wi´c
zastosowaç maski kremowe lub ok∏ady parafinowe
przynajmniej dwa razy w tygodniu. Sà to zabiegi
∏atwe, proste, wystarczy krem, r´kawiczki gumowe
i we∏niane na∏o˝one na r´ce jedne na drugie.
Zabieg powinien trwaç 20 minut. Odmro˝enie ràk
nale˝y obecnie do rzadkoÊci, za to odmroziny sà
powszechne. Wyst´pujà one nawet przy
temperaturach oko∏o zera i du˝ej wilgotnoÊci.
R´ce sà zaczerwienione, sw´dzà, ∏uszczà si´.
Leczenie jest trudne i trwa do wiosny. Odmianà
odmrozin jest skóra marmurkowata, która pojawia
si´ nie tylko na d∏oniach, ale tak˝e na udach
i podudziach je˝eli nie zosta∏y dostatecznie
os∏oni´te. Defekt jest niekiedy trwa∏y, a wi´c lepiej
zapobiegaç. Zimà trzeba te˝ zadbaç o paznokcie, bo
cz´sto ∏uszczàsi´ i rozdwajajà. Dobry lakier
podk∏adowy i od˝ywka zapobiegnà k∏opotom.

Zimowa dieta
Oddzielny temat zimà to dieta. Jej wybór decyduje
równie˝ o wyglàdzie naszej skóry i kondycji.
Na mrozie skóra musi wytworzyç wi´cej ciep∏a,
a tymczasem przemiana materii jest wolniejsza.
Musimy wi´c dostarczyç kalorii. Dlatego na kilka
miesi´cy ˝egnamy diet´ Êródziemnomorskà
zaczynamy jeÊç zupy. Sà ciep∏e, po˝ywne i wcale
nie tuczà, je˝eli nie b´dà na t∏ustym, mi´snym
wywarze, ze Êmietanà lub zasma˝kà. W zimowej
diecie powinny byç kasza, bo trzyma ciep∏o, oraz
gotowane jarzyny. Surówki przygotowujemy
z warzyw, które rosnà w naszym klimacie, a wi´c
z kapusty, brukwi, buraków, selera, pora, marchwi
itp. W∏oskie i hiszpaƒskie smaki niech wrócà
na nasz stó∏ wraz z nadejÊciem wiosny.
❚

cosmetic reporter

grudzieƒ 2006

39

40-41rynki i prawo

11/12/06

4:07 PM

Page 1

■ RYNKI

W krajach
rozwijajàcych si´
rosnà wydatki
na kosmetyki
z kategorii premium
K

osmetyki massmarketowe czy Êrodki higieny
pierwszej potrzeby to ju˝ dla konsumentów
w Europie Ârodkowej, Ameryce ¸aciƒskiej
czy krajach regionu Azji i Pacyfiku stanowczo za ma∏o.
Coraz cz´Êciej si´gajà oni po kosmetyki dro˝sze,
„luksusowe”, które majà byç oznakà ich wy˝szego
statusu spo∏ecznego. W mentalnoÊci biednych
spo∏eczeƒstw produkt tani to produkt gorszej jakoÊci,
dla najubo˝szych. Kogo staç na jakoÊç w postaci
drogich kosmetyków, ten na pewno musi byç bogaty. Nic
dziwnego, ˝e 10 najdynamiczniejszych rynków
kosmetyków premium to kraje szybko rozwijajàce si´
(badano wzrost wartoÊci sprzeda˝y per capita).
Zestawienie otwiera Rumunia z 250% wzrostem
pomi´dzy 2001 a 2005 rokiem. Rumunia, która
w przysz∏ym roku wst´puje do Unii Europejskiej
zapewne i w kolejnych latach utrzyma pozycj´ lidera.
Na drugim miejscu sà Chiny, wcià˝ jeden
z najgor´tszych punktów na mapie gospodarczej Êwiata.
Kolejne kraje, w których b´dzie nast´powaç wzrost
zainteresowania kosmetykami z wy˝szej pó∏ki,
to wed∏ug Euromonitora m.in. Polska, Bu∏garia
i po∏udniowoamerykaƒskie superpot´gi, takie jak
Brazylia czy Meksyk oraz RPA, gdzie w szybkim
tempie przybywa czarnoskórej klasy Êredniej.

Japoƒski design dobrze si´
sprzedaje
Zachodni producenci papieru toaletowego powinni jak
najszybciej zbadaç japoƒski rynek i wyciàgnàç wnioski.
W 2005 roku nastàpi∏ tam wzrost sprzeda˝y o 1,3%,
co stawia Japoni´ na 4 miejscu na Êwiecie.
G∏ównà si∏à nap´dowà wzrostu by∏ rozwój produktów
kategorii premium (wzrost o 1,7% – wed∏ug badania
przeprowadzonego w 2005 roku przez Euromonitor
International), takich jak papier toaletowy Scottie firmy
Crecia Corporation o zapachu kwiatowym.
Papier toaletowy w rozmaitych kolorach i wymyÊlnie
pachnàcy to na rynku japoƒskim norma, a nie wyjàtek. W
Japonii konsumenci oczekujà, ˝e papier
toaletowy b´dzie nie tylko pe∏ni∏ swojà zasadniczà,
higienicznà funkcj´, ale równie˝ dekoracyjnà.
Du˝o wi´kszà wag´ przyk∏adajà do funkcji estetycznych
rolki papieru, podczas gdy dla Europejczyków
najwa˝niejsze jest, by by∏ on delikatny i mi´kki.
Do niedawno nawet najbardziej luksusowe
papiery toaletowe mia∏y w Japonii jednà
lub najwy˝ej dwie warstwy.

Trzywarstwowy papier toaletowy jest dost´pny
na rynku japoƒskim od niespe∏na dwóch lat. Kolejnà
istotnà dla Japoƒczyków kwestià jest opakowanie
– papier toaletowy pojawia si´ w kolorowych
opakowaniach, ozdobionych grafikà lub wizerunkami
zwierzàt. Wed∏ug analityków do 2010 roku japoƒski
sektor papieru toaletowego odnotuje dalszy wzrost
o ponad 6% i osiàgnie wartoÊç 1,7 miliarda dolarów.

Czy wiesz…
… pierwszy fabryczny papier toaletowy zosta∏
wprowadzony na rynek przez Josepha Cayetty’ego
w Stanach Zjednoczonych w 1857 roku.
Nazwisko Cayetty by∏o drukowane na ka˝dym arkuszu.

Produkty spo˝ywcze
w kosmetykach
Wzrasta sprzeda˝ produktów wykorzystujàcych
substancje spo˝ywcze – ry˝, wino, czekolada
coraz cz´Êciej trafiajà do buteleczek
i s∏oiczków z kosmetykami. Swój flirt z bran˝à
kosmetycznà rozpoczyna coraz wi´cej firm
dotychczas produkujàcych wy∏àcznie jedzenie.
Niedawno czeska firma Chodovar otworzy∏a
salon spa oferujàcy kàpiele piwne
i masa˝e przy wykorzystaniu piwa.
Firma produkuje równie˝ lini´ kosmetyków
do u˝ytku w∏asnego w domowym zaciszu.
Estee Lauder pracuje nad nowà linià
kosmetyków opartych na ekstraktach z bia∏ej
herbaty, grzybów, imbiru oraz czekolady.
Kosmetyki produkowane na bazie substancji
znajdujàcych si´ w sk∏adnikach, które spo˝ywamy,
stajà si´ coraz bardziej popularne.
Z drugiej strony mo˝e obecny rynek dojrza∏
do momentu wspó∏pracy opartej na nauce,
a tak˝e na doÊwiadczeniu firm z ró˝nych
bran˝, ich wiedzy na temat w∏aÊciwoÊci
ró˝norodnych produktów, w tym
tak˝e spo˝ywczych.
Gigant Nestle nawiàza∏ wspó∏prac´ z liderem
przemys∏u kosmetycznego L’Oréal i razem
stworzyli lini´ Inneov. Innym przyk∏adem
kooperacji jest praca BASF oraz niemieckiej
firmy biotechnologicznej OrganoBalance, która
doprowadzi∏a do powstania produktów
do higieny jamy ustnej oraz dezodorantów.
Na podstawie raportów opracowanych
przez Euromonitor International.
❚
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■ PRAWO
DOTACJE do targów i misji
z programu SPO WKP
jeszcze do 30.06.2008
Anna Lesiƒska

10 paêdziernika 2006 Minister Gospodarki podpisa∏ nowelizacj´
rozporzàdzeƒ z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie udzielania pomocy
de minimis przedsi´biorcom uczestniczàcym w targach za granicà
oraz wyjazdowych misjach gospodarczych zwiàzanych z udzia∏em
w targach za granicà.
Nowelizacja rozporzàdzenia wprowadza mo˝liwoÊç sk∏adania wniosków
o dofinansowanie na imprezy targowo-wystawiennicze oraz misje
gospodarcze odbywajàce si´ w roku 2006, 2007 oraz pierwszej po∏owie
2008 z zachowaniem 6-tygodniowego terminu aplikacyjnego.
JednoczeÊnie rozporzàdzenia zawierajà przepis przejÊciowy stanowiàcy, ˝e
wnioski z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszych rozporzàdzeƒ,
b´dà podlega∏y rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okreÊlonym w tych
rozporzàdzeniach.
Tak wi´c dla wszystkich przedsi´biorców, którzy w wyznaczonym
poprzednio na 2 sierpnia 2006 terminie koƒcowym nie zdà˝yli z∏o˝yç
wniosków jest szansa, aby spokojnie, po podj´ciu decyzji
o uczestniczeniu w danych targach, sk∏adaç wnioski z co najmniej
6-tygodniowym wyprzedzeniem. I tak najbli˝szà imprezà targowà bran˝y
kosmetycznej, na którà mo˝na jeszcze sk∏adaç wnioski o dotacje
jest interCHARM Ukraina 2007 (8–10 lutego 2007).
Termin sk∏adnia wniosków w tym przypadku mija 22 grudnia 2006.
W zwiàzku z zakoƒczonym rozliczaniem i wyp∏acaniem Êrodków z dotacji
do imprez, które odby∏y si´ w 2005 roku pragniemy poni˝ej przedstawiç
troch´ danych statystycznych obrazujàcych wykorzystanie funduszy
z poddzia∏ania 2.2.2 dla wybranych targów bran˝y kosmetycznej.
I tak w 2005 roku do targów:
❚interCHARM Ukraina
dotacj´ uzyska∏o 21 firm na ∏àcznà kwot´ 247 998,29 z∏
❚Cosmeeting Pary˝
dotacj´ uzyska∏o 13 firm na ∏àcznà kwot´ 209 631,55 z∏
❚interCHARM Moskwa
dotacj´ uzyska∏y 23 firmy na ∏àcznà kwot´ 401 615,97 z∏
W koƒczàcym si´ ju˝ 2006 roku da∏o si´ zaobserwowaç wi´ksze
zainteresowanie pozyskaniem dotacji do uczestnictwa w targach za granicà
i tak do targów:
❚interCHARM Ukraina
z∏o˝ono 26 wniosków na ∏àcznà kwot´ 349 197,98 z∏
❚Beyond Beauty Paris (Cosmeeting)
z∏o˝ono 10 wniosków na ∏àcznà kwot´ 164 000,00 z∏
❚interCHARM Moskwa
z∏o˝ono 35 wniosków na ∏àcznà kwot´ 691 259,41 z∏
Na imprezy, które pojawi∏y si´ po raz pierwszy na liÊcie targów dotowanych
z∏o˝ono wnioski:
❚w przypadku targów Beauty Eurasia na ∏àcznà kwot´ 47 762,65 z∏,
❚w przypadku targów Cosmoprof Bolonia na kwot´ 187 548,42 z∏.
Wart pokreÊlenia jest fakt, i˝ tak naprawd´ wszyscy, którzy aplikujà
o dotacje z poddzia∏ania 2.2.2 otrzymujà pieniàdze, a zdarzajàce si´
sporadycznie nieuzyskanie Êrodków jest spowodowane najcz´Êciej
rezygnacjà z udzia∏u w imprezie, na którà pierwotnie wniosek zosta∏
z∏o˝ony lub niez∏o˝enie mimo monitowania ze strony Min. Gospodarki
wniosku o wyp∏at´ i sprawozdania koƒcowego.

WiadomoÊç z ostatniej chwili:
Ministerstwo Gospodarki uprzejmie informuje, i˝ od dnia 27 listopada br.
zosta∏a uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna dla
przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o udzielenie dofinansowania do udzia∏u
w mi´dzynarodowych targach/wystawach oraz wyjazdowych misjach
gospodarczych.
Pracownicy Instytucji Wdra˝ajàcej poddzia∏anie 2.2.2 b´dà udzielaç
informacji na temat przedmiotowego wsparcia finansowego
pod nast´pujàcymi numerami telefonów:
❚ Informacja nt. wniosku o dofinansowanie (weryfikacja formalna)
(0-22) 693-46-88.
❚ Informacja nt. wniosku beneficjenta o p∏atnoÊç oraz
sprawozdania (rozliczenia) (0-22) 693-51-61 – telefon czynny
w godz. 10.00–15.00.
❚
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■ Z DRUGIEJ STRONY LUSTRA

Gdyby Bruno Schulz zdecydowa∏ si´ napisaç
- Ksi´g´ zapachów, zapewne ró˝ni∏aby si´
ona od os∏awionego w ostatnich czasach
- Pachnid∏a Suskinda.
Mam nadziej´, ˝e pisarz z Drohobycza da∏by pierwszeƒstwo zapachom
∏agodnym i nostalgicznym, które nie sà destrukcyjne, czyli nie wià˝à si´
ze Êmiercià, zniszczeniem i ciemnà stronà natury cz∏owieka.
Dlaczego?
Poniewa˝ coraz cz´Êciej mówimy o z∏ych sytuacjach, patologicznych
zachowaniach, a coraz mniej uwagi poÊwi´camy temu, co w nas dobre.
Nawet wystawy wspó∏czesnego malarstwa czy przedstawienia teatralne
epatujà agresjà, wyciàgajàc na wierzch drzemiàce w nas zwierz´ce
instynkty. Taka sztuka mia∏a bulwersowaç i szokowaç, byç mo˝e
prowadzàc do zmiany w naszym zachowaniu (jednoczeÊnie
przyciàgajàc wi´cej widzów zostawiajàcych w kasach wi´cej pieni´dzy).
CoÊ mi si´ jednak wydaje, ˝e jej si´ nie uda∏o. PozostaliÊmy wi´c
z ca∏ym tym brudem i prawie nie zwracamy ju˝ na niego uwagi.
PrzyzwyczailiÊmy si´. Mo˝e zatem pora powiedzieç o czymÊ,
co stanowi o naszym cz∏owieczeƒstwie? Zw∏aszcza przy tak
przyjemnym temacie, jakim sà zapachy, aromaty, wonie?
Mo˝e warto jest stanàç po stronie ˝ycia?
Zapachy sà przecie˝ bardzo fascynujàce. Jak to si´ dzieje, ˝e kobiety
tak bardzo na nie reagujà? Tak, reklama nie k∏amie. Dzi´ki
odpowiedniemu zapachowi, kobieta sk∏onna jest przychyliç m´˝czyênie
nieba (nie chc´ pisaç, ˝e sk∏onna jest natychmiast podrzeç na nim
koszul´, poniewa˝ t´ wersj´ reklamy uwa˝am za nietrafionà).
Podobno istniejà te˝ zapachy pomagajàce odnieÊç sukces.
Zapachy dobre na noc, zapachy do pracy, spotkanie towarzyskie.
Aromaterapia. Do czego jeszcze zapachy sà nam w ˝yciu potrzebne?
Nak∏adajàc rano krem, czuj´ si´ Êwie˝o. Wiem, ˝e jestem zadbana
i b´dzie mi ∏atwiej pracowaç oraz kontaktowaç si´ z innymi.
Nawet po nieprzespanej nocy czuj´ wi´kszà ch´ç do wyjÊcia z domu
wtedy, gdy u˝yj´ odpowiedniej wody toaletowej. Ubrana w zapach
czuj´ tak˝e, ˝e ˝yj´. Czuj´ swoje cia∏o, które daje mi sygna∏, ˝e jeszcze
tu jestem. Dlatego, pomimo alergii, szukam kosmetyków zapachowych.
Takich, które ulatujàc poniosà w Êwiat tak˝e cz´Êç mojego nastroju.
Zapachy to równie˝ wspomnienia. Pierwszej mi∏oÊci, jesiennego
spaceru z tatà, bo˝onarodzeniowych ciasteczek z imbirem
pieczonych przez babci´. Czy wreszcie - sama babcia. Pami´tam,
Felieton Aleksandry Pryczkowskiej
˝e po jej Êmierci schowa∏am przed mamà chust´, ogrzewajàcà
babci plecy. Pachnia∏a staroÊcià, tym, co si´ dzieje z myd∏em na starym
ciele. To, co kiedyÊ mi przeszkadza∏o, sta∏o si´ nagle niezwykle cenne.
I za tym zacz´∏am t´skniç. Chocia˝ chusty nie uda∏o mi si´ ustrzec
przed praniem, jej zapach pami´tam do dzisiaj.
Wiem, ˝e nie tylko jestem, ale tak˝e - b´d´.
❚

Ksi´ga
zapachów
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■ O REKLAMIE

Chcia∏byÊ zareklamowaç swojà firm´ w Polsce?
JesteÊ przekonany, ˝e Polacy powinni poznaç twoje produkty?
Wierzysz, ˝e polski rynek czeka na ciebie?
COSMETIC REPORTER ma ofert´ specjalnie dla Ciebie:
Dowiedz si´, ile kosztuje reklama w naszym miesi´czniku.
Sprawdê, jakie uzyskasz rabaty i pakiety promocyjne.

Would you like to advertise your Company in Poland?
Are you convinced that Poles should discover your products?
Do you believe that the Polish market is waiting for you?
COSMETIC REPORTER has an offer especially for you
Find out what the cost of an advertisement in our monthly magazine is.
Check what discounts and promotional packages you can get.

INFO:
e-mail: redakcja@cosmeticreporter.com
tel.: +48 22 611 62 05
fax: +48 22 673 18 50
www.cosmeticreporter.com
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■ PRENUMERATA

W prenumeracie taniej! Cena numeru 9 z∏otych
Szanowni Paƒstwo,
By mieç pewnoÊç, ˝e dotrze do Paƒstwa ka˝dy nast´pny numer magazynu
zach´camy do wykupienia prenumeraty.
Wystarczy tylko wype∏niç poni˝szy druk przelewu i wp∏aciç odpowiednià kwot´
na podany numer konta.
Potwierdzenie wp∏aty prosimy wysy∏aç do redakcji faxem na numer: +48 22 673 18 50

Prenumerata roczna (11 kolejnych numerów) – 99 PLN
Prenumerata pó∏roczna (6 kolejnych numerów) – 54 PLN
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