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■ OKIEM ZAWODOWCA

Anna Frydrych

R

osnàca ÊwiadomoÊç zarówno konsumentów, jak
i producentów kosmetyków dotyczàca
szkodliwego wp∏ywu promieniowania UV na skór´
sprawia, ˝e kosmetykom promieniochronnym stawia
si´ coraz wy˝sze wymagania. Konsumenci oczekujà
kosmetyków uniwersalnych, dajàcych mo˝liwoÊç ich
stosowania w ka˝dych warunkach, a zatem
o wysokim wspó∏czynniku ochrony przeciws∏onecznej,
„wodoodpornych”, utrzymujàcych si´ na skórze przez
d∏ugi czas, a jednoczeÊnie estetycznych,
zró˝nicowanych w swojej formie, ∏atwych w aplikacji.
Okazuje si´ jednak, ˝e opracowanie „dobrej
receptury” to powa˝ne wyzwanie dla producenta.
Limitowany iloÊcià filtrów UV dopuszczonych do
stosowania w kosmetykach, jak i ich st´˝eniem ma
ograniczone pole do dzia∏ania. Najtrudniejszym
problemem, jak wykazujà badania ostatnich lat, jest
z jednej strony problem stabilnoÊci tych zwiàzków,
z drugiej – rozwiàzania technologiczne majàce na
celu zapewnienie równomiernej dystrybucji filtrów,
tak w formie kosmetycznej, jak i po jej aplikacji na
skórze. W jaki zatem sposób mo˝na zwi´kszaç
efektywnoÊç preparatów ochrony przeciws∏onecznej?

Ochrona
do pot´gi
czyli o sposobach
wzmacniania
efektywnoÊci
produktów
ochrony
przeciws∏onecznej

❚Poprawa stabilnoÊci filtrów UV

Jednym z powszechniej stosowanych filtrów UVA
jest butylometoksydibenzoilometan (INCI: Butyl
methoxydibenzoylmethane, BMDBM), dopuszczony
do stosowania w kosmetykach na ca∏ym Êwiecie.
Okazuje si´ jednak, ˝e jest zwiàzkiem
fotoniestabilnym i mo˝e straciç kilkanaÊcie do
kilkudziesi´ciu procent swojej aktywnoÊci, a zatem
dzia∏ania ochronnego, po ekspozycji na
promieniowanie s∏oneczne (badania przy d∏ugoÊci
fali ok. 360 nm). Jednym z pierwszych, którzy
zauwa˝yli to niekorzystne zjawisko, by∏a firma
L’Oreal, która rozwiàza∏a problem poprzez
wprowadzenie do sk∏adu receptury innych filtrów
zw∏aszcza octocrylenu (rozwiàzanie to
opatentowano), zapewniajàc w ten sposób
skutecznà ochron´. Patent L’Oreala wygas∏ na
terenie Europy w listopadzie 2004 roku, jednak˝e
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ró˝ne jego pochodne nadal obowiàzujà w USA,
Australii i Japonii. Bardzo zbli˝one rozwiàzanie
opatentowa∏a firma Roche, której patent nadal
obowiàzuje w Europie. Nowsze rozwiàzania
zwi´kszenia stabilnoÊci BMDBM zaproponowa∏
Merck, którego produkt (INCI: Diethylhexyl
syringylidene (and) caprylic/capric triglyceride)
wykazuje skutecznoÊç zbli˝onà do poprzednika. W
literaturze znaleêç mo˝na równie˝ bardziej naukowe
podejÊcie. Craig Bonds i wsp. dowiedli, ˝e
odpowiedni sk∏ad fazy t∏uszczowej (i wartoÊç jej
sta∏ej dielektrycznej), w której zawarty jest BMDBM
mo˝e znacznie poprawiç fotostabilnoÊç tego filtru.
Problem fotostabilnoÊci dotyczy nie tylko filtrów
chemicznych, ale równie˝ filtrów fizycznych,

z których najwa˝niejszym jest ditlenek tytanu (TiO2).
W tym przypadku, w celu zwi´kszenia stabilnoÊci
czàstki mikronizowanego tlenku tytanu pokrywa si´
odpowiednimi materia∏ami np. tlenkiem glinu.

❚Sk∏ad bazy kosmetycznej

Fakt, ˝e sk∏adniki receptury kosmetycznej mogà
wp∏ywaç na skutecznoÊç dzia∏ania
promieniochronnego kosmetyku potwierdzono ju˝
stosunkowo dawno. Wykazano mi´dzy innymi, ˝e
emolienty (sk∏adniki t∏uszczowe emulsji
odpowiedzialne za nat∏uszczanie, poÊrednie
nawil˝anie oraz zmi´kczanie naskórka) o charakterze
niepolarnym (np. wazelina), ale równie˝ te z grupy
rozga∏´zionych estrów (np. mirystyniam izopropylu
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SPF boosters, które w wolnym t∏umaczeniu mo˝na

powierzchni skóry. Jest to jeden z podstawowych
warunków efektywnego dzia∏ania ochronnego
preparatu. Obok tego zwiàzki te cz´sto zwi´kszajà
substantywnoÊç filtrów do powierzchni skóry
i odpowiadajà za ich przed∏u˝one utrzymywanie si´
na skórze.
Przyk∏adem takiego polimeru jest wyst´pujàcy pod
nazwà INCI: Polyacrylate-15 (and) Polyacrylate-17,
opracowany specjalnie jako sk∏adnik podnoszàcy
efektywnoÊç filtrów UV. Wg danych przedstawianych
przez producenta wprowadzenie tego zwiàzku do
receptury kosmetycznej opartej na filtrach
organicznych o wartoÊci SPF15 pozwalana na 3krotne zwi´kszenie efektywnoÊci jej dzia∏ania
promieniochronnego. Z drugiej strony pozwala na
osiàgni´cie tego samego wspó∏czynnika ochrony SPF
przy zastosowaniu znacznie mniejszej iloÊci filtrów. To
z kolei b´dzie wp∏ywa∏o na obni˝enie ceny
kosmetyku oraz, co istotne, zmniejszenie ryzyka
potencjalnych niepo˝àdanych efektów ubocznych na
skór´ (np. podra˝nienia) wywo∏anych dzia∏aniem
filtrów.
Polyacrylate-15 (and) Polyacrylate-17 swojà
skutecznoÊç zawdzi´cza doÊç z∏o˝onej budowie.
Nale˝y do grupy tzw. polimerów szczepionych, gdzie

(SunSpheres). Przypominajà one plastikowe kuleczki
mikroskopijnych rozmiarów, których zewn´trzna
otoczka zbudowana jest ze specjalnego polimeru
(kopolimer styrenowo/akrylowy), natomiast wn´trze
jest puste. Mikroskopijne, bo ich Êrednica wynosi ok.
350 do 425 nm Êrednicy. Po naniesieniu na skór´ sà
niewidoczne i niewyczuwalne, ale bardzo skuteczne.
Badania wykaza∏y, ˝e mogà zwi´kszaç skutecznoÊç
ochrony przed promieniowaniem UV nawet
o 50–75% zale˝nie od zastosowanego st´˝enia. Idea
produktu bazuje na czysto fizycznym zjawisku
za∏amania Êwiat∏a. Wiàzka promieniowania,
przechodzàc z jednego (polimer) do drugiego
(powietrze) oÊrodka, zmienia swój kierunek. Dlatego
po przejÊciu przez sun-sfer´ nie przenika g∏´biej do
naskórka, ale poprzez zmian´ kierunku ma szans´
napotkaç na swej drodze czàsteczk´ filtru UV i zostaç
zaabsorbowanà lub odbità (czyli „unieszkodliwionà”).
ObecnoÊç na powierzchni skóry ogromnej liczny
takich tworów sprawia, ˝e efekt ten jest stosunkowo
silny.
Producenci surowców kosmetycznych, naukowcy
i pracownicy dzia∏ów R&D firm kosmetycznych
szukajà wcià˝ nowych rozwiàzaƒ: poszukujà nowych
filtrów gwarantujàcych bezpieczeƒstwo stosowania

okreÊliç jako sk∏adniki wzmacniajàce dzia∏anie filtrów
UV, to poj´cie szczególnie modne wÊród
producentów tego typu surowców. W grupie tej
znajduje si´ szereg zwiàzków, m.in. polimery z grupy
syntetycznych poliakrylanów czy naturalnych
polisacharydów (galaktoarabinian otrzymywany
z modrzewia), ale tak˝e emolienty i inne.
Opisywany mechanizm dzia∏ania wzmacniajàcego
wartoÊç SPF jest w wielu przypadkach zbli˝ony
i polega na zapobieganiu agregacji czàsteczek lub
czàstek (w przypadku filtrów nierozpuszczalnych np.
mikronizowany tlenek tytanu) filtrów
przeciws∏onecznych i utworzenia jednorodnej
dyspersji zapewniajàcej równomiernà dystrybucj´
filtru UV w kosmetyku, a przede wszystkim na

do g∏ównego uporzàdkowanego ∏aƒcucha
olefinowego przy∏àczone sà boczne odga∏´zienia
w postaci bloków o strukturze skrytokrystalicznej lub
amorficznej (polarne boczne ∏aƒcuchy akrylowe).
Sam polimer nie jest filtrem UV i nie poch∏ania ani
nie odbija promieniowania. Jednak˝e ze wzgl´du na
wysokie powinowactwo do wielu szeroko
stosowanych w kosmetyce filtrów organicznych (m.in.
ethylhexyl methoxycinnamate czy ethylhexyl
salicylate) prowadzi do wi´kszego uporzàdkowania
i równomiernego rozprowadzenia filtrów na
powierzchni skóry. A to jest jednym z warunków
skutecznoÊci preparatu ochrony przeciws∏onecznej.
Zupe∏nie inne rozwiàzanie zaproponowa∏a firma
Rohm and Haas, wprowadzajàc na rynek „sun-sfery”

oraz innych sk∏adników podnoszàcych w∏asnoÊci
u˝ytkowe kosmetyków. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
˝adne z rozwiàzaƒ nie jest uniwersalne, a ka˝dy
surowiec niesie ze sobà pewne ograniczenia. Tak jest
zarówno w przypadku filtrów UV, chroniàcych tylko
w pewnym zakresie i tylko przy okreÊlonym
zastosowanym st´˝eniu; tak jest równie˝ w przypadku
opisanych sk∏adników podnoszàcych wartoÊç SPF. I
wreszcie ˝aden, choçby najlepszy i najdro˝szy
kosmetyk nie zapewni nam w∏aÊciwej ochrony przez
ca∏y dzieƒ, jeÊli nie b´dziemy pami´taç o jego
prawid∏owym stosowaniu.

czy palmityniam izopropylu) czy niektóre emulgatory
obni˝ajà wspó∏czynnik ochrony s∏onecznej.
Innym sposobem zwi´kszania wspó∏czynnika ochrony
przeciws∏onecznej w przypadku emulsji (zw∏aszcza
O/W, w których filtry organiczne znajdujà si´
w kroplach wewn´trznej fazy organicznej
rozproszonej w fazie wodnej) jest stopieƒ
rozdrobnienia fazy wewn´trznej. Im mniejsze sà jej
krople, im bardziej rozproszone w fazie zewn´trznej,
tym wy˝szy uzyskiwany wspó∏czynnik SPF. Jednym ze
sposobów mo˝e byç wprowadzenie wi´kszej iloÊci
emulgatora do receptury. W ten sposób wykazano
wzrost wspó∏czynnika SPF z <30 do >40. Efekt ten
t∏umaczy si´ faktem, i˝ lepiej zdyspergowana
(bardziej rozdrobniona) wewn´trzna faza t∏uszczowa
emulsji O/W daje bardziej homogenny film na
powierzchni skóry i bardziej równomierne jej pokrycie
czàsteczkami filtru.
Umiej´tne komponowanie receptury
i kompleksowe podejÊcie w trakcie jej
tworzenia jest zatem kluczem do uzyskania
preparatu o wysokiej skutecznoÊci.

❚Nowoczesne „SPF Boosters”

❚
cosmetic reporter
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■ PANORAMA RYNKU

BEZPIECZNE S¸O¡CE – czy to mo˝liwe?
Co producenci proponujà przed wakacjami
„NIE” RAKOWI SKÓRY
Negatywne skutki opalania si´:
oparzenia s∏oneczne,
starzenie si´ skóry,
zgrubienie i suchoÊç skóry,
przedwczesne zmarszczki,
piegi, miejscowe przebarwienia,
zwi´kszona podatnoÊç na nowotwory skóry
(czerniak),
u niektórych osób mo˝e wystàpiç
nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o s∏oneczne.

„Jak pokazujà badania, nowotwory skóry
stanowià w Polsce 10% wszystkich
nowotworów z∏oÊliwych. ÂmiertelnoÊç
w przypadku zachorowania na nowotwory
skóry jest wcià˝ o wiele za wysoka, bioràc
pod uwag´ fakt, ˝e zmian´ t´ mo˝na
wykryç w stadium, gdy jest uleczalna prawie
w 100%. Âwiadczy to o ogromnej potrzebie
prowadzenia dzia∏aƒ edukacyjnych,
informujàcych o zasadach zdrowego
i bezpiecznego korzystania z kàpieli

s∏onecznych” – mówi dr Iwona MaryczLangner, lekarz dermatolog.Laboratoire
Dermatologique Bioderma rozpoczyna
kampani´ edukacyjnà „Nie rakowi skóry”.
W ramach akcji, b´dà prowadzone szeroko
zakrojone dzia∏ania informacyjne, majàce
na celu podniesienie poziomu wiedzy
Polaków na temat wp∏ywu s∏oƒca
na zdrowie skóry.


Bezpieczne opalanie
z Eveline Cosmetics
Pi´kna, czekoladowa opalenizna niewàtpliwie
dodaje urody, jednak aby w pe∏ni si´ nià
cieszyç, nale˝y odpowiednio zadbaç
o bezpieczeƒstwo skóry.
Seria kosmetyków Eveline Sun Care
na sezon 2007 to siedem preparatów
do opalania z szerokim spektrum filtrów UV
i trzy produkty do stosowania po opalaniu.
Dzi´ki nim skóra b´dzie zawsze skutecznie
chroniona przed szkodliwym dzia∏aniem
promieni s∏onecznych i nabierze
z∏ocistego blasku.
NowoÊcià w serii Sun Care sà dwa produkty
stworzone z myÊlà o kompleksowej ochronie i
regeneracji skóry podczas s∏onecznych kàpieli:

Wodoodporny Balsam do Opalania SPF 25
dla Dzieci oraz
¸agodzàcy Balsam po Opalaniu dla Ca∏ej
Rodziny PojemnoÊç: 150 ml
Cena detal.: oko∏o 17 z∏
PojemnoÊç: 250 ml Cena detal. oko∏o 13 z∏
¸agodzàcy Balsam po Opalaniu dla Ca∏ej
Rodziny to wyjàtkowo skuteczny, a
jednoczeÊnie ∏agodny preparat, regenerujàcy
skór´ po dniu sp´dzonym na s∏oƒcu.
D-panthenol i alantoina likwidujà
nieprzyjemne skutki nadmiernego
nas∏onecznienia, takie jak pieczenie,
podra˝nienie, zaczerwienienie, oraz uczucie
Êciàgni´cia skóry, a jednoczeÊnie przyspieszajà
gojenie, intensywnie regenerujàc wysuszony
naskórek.


Dr Irena Eris
Prosystem Home
Care
to kosmetyki dost´pne tylko w sieci
Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris.
Ochrona-Piel´gnacja,
Balsam do twarzy i cia∏a, SPF 15
(Êrednia ochrona)
Cena ok. 79 z∏
Ochrona-Piel´gnacja,
Balsam do twarzy i cia∏a, SPF 30
(wysoka ochrona)

Lipidowy kompleks na bazie aktywnych
bioolejów z mas∏osza (mas∏o shea)
i nasion s∏onecznika w po∏àczeniu
z luteinà dezaktywuje dzia∏anie
wolnych rodników, chroni komórki
przed destrukcyjnym dzia∏aniem
promieni UVA i UVB.
Wodoodporny balsam bardzo ∏atwo
rozprowadza si´ na skórze
i szybko si´ wch∏ania.
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Seria s∏oneczna Bandi
Suncare Cream SPF 35 to bogaty w witaminy A i E
bloker promieniowania s∏onecznego, przeznaczony
dla osób o bardzo jasnej karnacji, szczególnie
wra˝liwej na ekspozycj´ s∏onecznà, z objawami
nadwra˝liwoÊci na Êwiat∏o. Specjalnie dobrany uk∏ad
filtrów mineralnych i chemicznych oraz naturalne
sk∏adniki, takie jak mas∏o shea, olej avocado oraz olej
macadamia, zapewniajà ca∏kowità ochron´ przed
niszczàcym dzia∏aniem promieniowania UV. Zawarta
w preparacie witamina E neutralizuje wolne rodniki,
zapobiegajàc tym samym fotostarzeniu skóry.
Po zastosowaniu kremu skóra jest optymalnie
nat∏uszczona, mi´kka i przyjemna w dotyku,
a efekt ten utrzymuje si´ przez wiele godzin.
Krem polecany jest w pierwszych dniach ekspozycji
na s∏oƒce. Mo˝e byç stosowany w ró˝nych
warunkach klimatycznych, np. w wysokich górach,
przy silnym s∏oƒcu i wietrze, w krajach tropikalnych.
Produkt przebadany na fototoksycznoÊç w Instytucie
Dermatologii AM w Warszawie.

]Cena detaliczna – 22 z∏ (70 ml)
Produkt przebadany na fototoksycznoÊç
w Instytucie Dermatologii AM w Warszawie.
]Ch∏odzàcy balsam po opalaniu
Preparat przeznaczony do piel´gnacji skóry
po opalaniu. Dzi´ki zawartoÊci nowoczesnych
sk∏adników ch∏odzàcych (pochodne mentolu)
oraz kwasu hialuronowego, wyciàgów z kie∏ków
pszenicy i dro˝d˝y, balsam doskonale ∏agodzi
podra˝nienia powsta∏e po zbyt d∏ugiej ekspozycji
skóry na s∏oƒce. Zastosowane w kosmetyku
wyciàgi z mi´ty i pokrzywy, bogate we flawonoidy,
chlorofil i liczne sole mineralne sprawiajà,
˝e balsam skutecznie regeneruje, nawil˝a
i zapewnia komfort opalonej skórze.
Preparat pog∏´bia opalenizn´ oraz zwi´ksza jej
nasycenie stymulujàc produkcj´ pigmentu.
]Cena detaliczna – 15,00 z∏ (155 ml)
]

Nowoczesne
farby Chantal
NAWIL˚ANIE
MIRACULUM
HYDRA THERAPY
to odpowiedê na ogromne wymagania
skóry suchej, odwodnionej.
Preparaty polecane po 35. roku ˝ycia.
W sk∏ad linii wchodzi 6 produktów
do piel´gnacji twarzy:
1. ]Krem aktywnie nawil˝ajàcy na dzieƒ
2.] Krem aktywnie nawil˝ajàcy na noc
3. ]Krem aktywnie nawil˝ajàcy pod oczy
4. ]Maseczka ultranawil˝ajàca SOS
5. ]Mleczko nawil˝ajàce do demakija˝u
6. ]Tonik nawil˝ajàcy bezalkoholowy
]

Seria
przeciws∏oneczna
PHOTODERM
to trzy grupy kosmetyków ochronnych.
MAXymalna Fotoochrona to preparaty,
które dzi´ki po∏àczeniu silnych filtrów
przeciws∏onecznych (SPF 50+ / UVA 35)
i kompleksu Bioprotection® niemal
ca∏kowicie chronià skór´ przed
promieniowaniem UVA i UVB.
Rodzinna Fotoochrona przeciws∏oneczna
to preparaty dla ca∏ej rodziny, w
praktycznych opakowaniach, a
Specjalistyczna Fotoochrona to kosmetyki
przeciws∏oneczne, przeznaczone dla
skóry z ró˝nego rodzaju problemami
dermatologicznymi.
]

NOWOÂå FIRMY DAX
KREM OCHRONNY
NA S¸O¡CE DLA
DZIECI I NIEMOWLÑT
SPF 30 UVA/UVB
Wysoka ochrona z formu∏à nawil˝ajàcokojàcà Cena detal.: ok. 11,90 z∏ (poj. 75 ml)
Polecany do ochrony twarzy i cia∏a niemowlàt
i dzieci o delikatnej skórze i bardzo jasnej
karnacji, z wysokà wra˝liwoÊcià na promienie
s∏oneczne. Maksymalnie ogranicza szkodliwe
dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Zawiera wysokiej klasy filtry UVA i UVB oraz
d-pantenol i wyciàg z b∏´kitnego lotosu, które
odpowiednio nawil˝ajà delikatnà skór´ dziecka
oraz ∏agodzà podra˝nienia. ¸atwo i szybko si´
wch∏ania. Nie pozostawia t∏ustego filmu
na skórze. Kompozycja zapachowa
nie zawiera alergenów.
]

Zdrowe, zadbane, intensywnie lÊniàce w∏osy stanowià
prawdziwà ozdob´ nowoczesnej kobiety.
W∏aÊnie dla takich kobiet, laboratorium CHANTAL
opracowa∏o innowacyjnà farb´ TV COLOR.
Paleta z∏o˝ona jest z dwudziestu modnych i eleganckich
odcieni poczàwszy od g∏´bokich czerni i bràzów,
poprzez intensywne czerwienie a˝ do s∏onecznych
blondów. TV COLOR to silne i pe∏ne blasku w∏osy,
aksamitne w dotyku, bez Êladów siwizny.
Dzi´ki konsystencji kremu, farby TV COLOR wnikajà
g∏´boko we w∏ókno w∏osów, zapewniajàc
równomierne pokrycie od nasady, a˝ po same koƒce.
Dodatek olejku jojoba jak i innych substancji
kondycjonujàcych to niezawodna ochrona dla twoich
w∏osów, która dzia∏a ju˝ w trakcie zabiegu koloryzacji.
Do ka˝dej farby TV COLOR do∏àczona jest witaminowa
od˝ywka (witaminy E, PP i B-5), którà nale˝y
zastosowaç po zabiegu koloryzacji, dzi´ki niej w∏osy
sà zregenerowane, odpowiednio nawil˝one,
nabierajà elastycznoÊci i g∏adkoÊci.
TV COLOR to niepowtarzalne kolory i bezpieczna
koloryzacja - te cechy sprawiajà, ˝e farbowanie
w∏osów staje si´ przyjemnoÊcià!!!
❚
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ZAMIAST S¸O¡CA
Wspó∏czesne samoopalacze oprócz sk∏adników
barwiàcych zawierajà szerokà gam´ substancji,
których zadaniem jest nawil˝aç, chroniç
i piel´gnowaç skór´. Uzyskanie pi´knej opalenizny
za pomocà samoopalacza jest znacznie
bezpieczniejsze i zdrowsze ni˝ d∏ugotrwa∏a
ekspozycja na promieniowanie
ultrafioletowe. Nowoczesne, opracowane
we wspó∏czesnych laboratoriach preparaty
pozwalajà uzyskaç równomiernà
i ∏adnà opalenizn´ zapewniajàc
skórze kompleksowà piel´gnacj´.

Artdeco
Kolekcja bràzujàca
Nowa, limitowana Kolekcja Bràzujàca ARTDECO 2007 pomo˝e zamieniç
bladà, zimowà skór´ na naturalnie opalonà i pi´knie rozÊwietlonà.
PUDER BRÑZUJÑCY w nowej, specjalnie zaprojektowanej puderniczce,
dost´pny w dwóch odcieniach.
Puder bràzujàcy z dekoracyjnym wzorem ART DESIGN 07
Nadaje skórze naturalnà opalenizn´ oraz zapewnia uczucie aksamitnej
mi´kkoÊci. Zawiera od˝ywczy olejek z kokosa i pestek porzeczek.
Mo˝na go u˝ywaç równie˝ jako ró˝u, do modelowania twarzy.
Dost´pny w dwóch naturalnych odcieniach bràzu. Cena – 96 z∏
❚

Tinted self tan cream Oriflame
Krem samoopalajàcy do twarzy i cia∏a Oriflame
Daje b∏yskawiczny efekt z∏ocistej skóry, jakby
muÊni´tej promieniami s∏oƒca. Opalenizna
d∏u˝ej zachowuje nieskazitelny wyglàd.
Witamina E chroni skór´ przed szkodliwym
wp∏ywem Êrodowiska i wysuszeniem.
Cena – 34,90 z∏ (100 ml)
❚

Balsamy i kremy
samoopalajàce
Dove Summer Glow
przeznaczone sà do jasnej/ciemnej karnacji,
delikatnie opalizujà, rozÊwietlajà skór´ i piel´gnujà.
❚

Garnier
preparaty do twarzy i ca∏ego cia∏a
Nadajà skórze promienny blask.
Skóra jest jak muÊni´ta s∏oƒcem.
Wersja do cery jasnej i ciemnej
❚
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W¸OSY POD OCHRONÑ
S∏ona woda, wysokie temperatury – w lecie w∏osy
te˝ potrzebujà specjalnych preparatów.
Rozwiàzaniem jest linia L’Oreal Solar Sublime.
W jej sk∏ad wchodzà szampon, spray i maska
ochronna.

Perfekcyjna prezentacja
MARC KOLOR, specjalizujàcy si´ w prezentacji
produktów do koloryzacji w∏osów, poszerzy∏ swojà
ofert´. Obok kart kolorów i wzorników w∏osów, od
których rozpoczyna∏ swojà dzia∏alnoÊç, produkuje
obecnie systemy pó∏kowe, display’e, ∏aƒcuszki i
wklejki. MARC KOLOR rozwinà∏ tak˝e us∏ugi
reklamowe dla producentów preparatów do
koloryzacji w∏osów - przygotowuje standy, plakaty,
foldery i ulotki. Firma wspó∏pracuje z krajowymi i
mi´dzynarodowymi firmami kosmetycznymi.

Na w∏osy
najlepszy ozon

Blondynkà mi bàdê na wiosn´!
Produkty z serii VARIÉTÉ BLOND firmy
Chantal pozwalajà uzyskaç wspania∏y efekt
blond w∏osów w warunkach domowych.
❚RozjaÊniacz do w∏osów rozjaÊnia w∏osy
o 4 do 5 tonów, w zale˝noÊci od czasu
dzia∏ania.
❚RozjaÊniacz do pasemek zosta∏ opracowany
z myÊlà o kobietach, które w warunkach
domowych chcà uzyskaç modne blond
pasemka. RozjaÊnia w∏osy od 5 do 6 tonów.
Sprawia, ˝e w∏osy mienià si´ intensywnymi,
s∏onecznymi odcieniami blondu, sà mocne
i zadbane.

❚Preparat do rozjaÊniania odrostów
w warunkach domowych.
RozjaÊnia w∏osy nawet do 6 tonów,
w zale˝noÊci od czasu dzia∏ania. Ka˝dy
produkt z serii VARIÉTÉ BLOND zawiera
proszek rozjaÊniajàcy i wod´ utlenionà.
Dzi´ki temu jest wyjàtkowo ∏atwy
i wygodny w u˝yciu. Wszystkie produkty
serii VARIÉTÉ BLOND zawierajà te˝ saszetk´
od˝ywki regenerujàcej, która sprawia,
˝e w∏osy d∏ugi czas po zabiegu majà
pi´kny po∏ysk, sà zdrowe i lÊniàce.
❚

Tworzy na w∏osach warstw´
ochronnà, zapobiega ∏upie˝owi i
zmianom ∏ojotokowym, sprawia ˝e
si´ nie elektryzujà i na d∏u˝ej
zachowuje Êwie˝oÊç koloru po
farbowaniu. Wprowadzenie do
wn´trza suszarki generatora ozonu to
innowacja, która zosta∏a nagrodzona Z∏otym Medalem
interCHARM Polska 2007. Suszarka Ozono Revolution
System firmy Gammapi wykorzystuje jego naturalne
w∏aÊciwoÊci – piel´gnuje i chroni w∏osy i skór´ g∏owy, a
tak˝e zmniejsza ich elektryzowanie si´. Dzia∏anie tego
niebieskiego gazu jest najbardziej skuteczne w
wilgotnym lub mokrym Êrodowisku - w∏osy po umyciu
to dla niego doskona∏e pole do popisu. Dzi´ki ozonowi
w krótkim czasie stajà si´ zauwa˝alnie pi´kniejsze i
bardziej przyjemne w dotyku. Piel´gnacja suszarkà z
systemem Ozono1 polega na wytworzeniu na w∏osach
substancji ochronnych (pepton) oraz redukcji ∏upie˝u i
∏ojotoku. Choroby te najcz´Êciej sà spowodowane
zachwianiem równowagi flory bakteryjnej i
mikrokrà˝enia. Ozon hamuje te zjawiska i pomaga w
przywróceniu odpowiednich warunków. Poprawia tak˝e
dzia∏anie farb, sprzyjajàc tworzeniu zwiàzków pomi´dzy
substancjà koloryzujàcà a strukturalnymi sk∏adnikami
w∏osa. Dzi´ki temu dzia∏anie farby jest trwalsze, a kolor
zachowany na d∏u˝ej. Suszark´ Ozono Revolution
System b´dziemy u˝ywaç krócej ni˝ tradycyjnà - ozon
u∏atwia odparowywanie wody, co znacznie skraca czas
suszenia.
❚

cosmetic reporter

lipiec sierpieƒ 2007

9

6-10 Panorama RYNKU+

19/7/07

1:22 PM

Page 10

■ PANORAMA RYNKU

Zapakuj swój produkt
WEGA-elektronik jest producentem automatycznych
i pó∏-automatycznych maszyn foliujàcych w systemie
kopertowym. W bran˝y nazywa si´ je celofoniarkami
lub tomofoniarkami. U˝ywajà ich producenci
kosmetyków, kaset, CD i DVD, a na rynku
spo˝ywczym – herbaty i bombonierek.
Celofoniarki WEGA sà ∏atwe w obs∏udze i s∏u˝à
do owijania w foli´ polipropylenowà produktów
o kszta∏tach prostopad∏oÊcianów. Umo˝liwiajà
zastosowanie folii drukowanej oraz tasiemki
rozrywajàco-otwierajàcej. Ponad 500 wyprodukowanych
do tej pory celofoniarek z powodzeniem pracuje
w niemal 40 krajach Êwiata: w Europie, Azji, Afryce,
na Bliskim Wschodzie i Ameryce Pó∏nocnej.
Konstrukcje WEGA oparte sà na komponentach firm:
Bosch, Festo, Omron i Hitachi.
❚

Krem z herbatà
Lecznicze dzia∏anie olejku z drzewa
herbacianego jest znane ju˝ od wieków.
Jako pierwsi docenili jego w∏aÊciwoÊci
rdzenni mieszkaƒcy Australii. DziÊ
preparaty na bazie olejku z drzewa
herbacianego wykorzystuje nie tylko
nowoczesna kosmetologia. Z ich
pomocà leczy si´ infekcje, grzybic´,
tràdzik i uszkodzenia skóry, a tak˝e
∏agodzi skutki ukàszeƒ przez owady.
Polecane sà bywalcom basenów, ∏aêni
czy sauny – miejsc, gdzie naj∏atwiej o
infekcje czy grzybic´. U˝ywajà ich tak˝e

pensjonariusze szpitali i sanatoriów.
Na rynku pojawi∏y si´ kremy do ràk i do
stóp, których producentem jest firma
HENO. Krem do ràk dzia∏a kojàco na
podra˝nienia i drobne skaleczenia. Poza
olejkiem z drzewa herbacianego,
zawiera substancje nat∏uszczajàce,
nawil˝ajàce oraz witaminy A, E i NNKT.
Krem do stóp ∏agodzi odparzenia,
podra˝nienia oraz skutki otarç naskórka.
Zmi´kcza pop´kane pi´ty i odciski.
Dzia∏a przeciwgrzybiczo i antyseptyczne
zarówno na skór´, jak paznokcie.
❚

CHANTAL
Z myÊlà o zm´czonych zimà, zszarza∏ych
w∏osach, laboratorium Chantal opracowa∏o
innowacyjnà seri´ szamponów
i od˝ywek, przeznaczonych do piel´gnacji
ró˝nego typu w∏osów - Variété salon.
JeÊli jesteÊ blondynkà, idealny dla ciebie
b´dzie zestaw wzbogacony ekstraktem
z limonki, który wydob´dzie z twoich w∏osów
s∏oneczne refleksy.
Dle posiadaczek fryzur w odcieniach
czerwieni, mamy szampon i od˝ywk´,
które dzi´ki ekstraktowi z hibiskusa podkreÊlà
ognistoÊç twoich w∏osów. Teraz mieniç si´
b´dà mahoniem, rubinem i purpurà.
Specjalnie dla brunetek stworzyliÊmy
produkty z zawartoÊcià ekstraktu
z kakaowca - dzi´ki nim odkryjesz g∏´bi´
swojego koloru, który zalÊni w odcieniach
od kasztanowego, a˝ po ciemnà czekolad´.
Podaruj swoim w∏osom nowà si∏´ i blask!
❚
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■ OPAKOWANIA

Flame” Zwyci´ska seria

„

Heinz Glas Dzia∏dowo
i Heinz Plastics Polska

Laureat Z∏otego Medalu
interCHARM Polska 2007
– seria opakowaƒ „Flame”
ze szk∏a transparentnego,
zosta∏a wyprodukowana
przez Heinz Glas Dzia∏dowo
i Heinz Plastics Polska, twórc´
zamykajàcej nasadki z surlynu.
Seria sk∏ada si´ z butelek do perfum i EDT
o pojemnoÊci 30 ml, 50 ml i 100 ml.
Autorem projektu jest prezes obu firm
- Grzegorz Peç, którego projekty ju˝ wielokrotnie
trafia∏y na lini´ produkcyjnà.
Medal targów nie jest jedynym wyró˝nieniem,
jakim uhonorowano „Flame”.
Ju˝ w 2006 roku, jako jedyne opakowanie
kosmetyczne (!), seria „Flame” zosta∏a
nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie
Opakowaƒ PakStar.
Dzi´ki tej wygranej mog∏a reprezentowaç Polsk´
w Êwiatowym konkursie WorldStar, gdzie
odnios∏a sukces w kategorii Heath & Beauty.

T´cza w szkle
Szklane opakowania barwione w masie
to unikatowa oferta nie tylko w skali kraju,
ale tej cz´Êci Europy. Produkcja szk∏a
dobarwianego w zasilaczu to du˝e wyzwanie
technologiczne. Technika barwienia polega
na wprowadzaniu do zasilacza szklarskiego
barwnika w postaci koncentratu lub fryty.
W ten sposób mo˝na uzyskiwaç szerokie
spektrum barw - od przeró˝nych odcieni
zielonego, niebieskiego i bràzowego a˝
do granatu i czarnego.
Ta technologia posiada wiele zalet.
Jednostkowa cena opakowania ze szk∏a
barwionego w masie mo˝e byç ni˝sza ni˝ cena
opakowania bezbarwnego, które zosta∏o
pomalowane na ten sam kolor. Niewàtpliwymi
plusami tej technologii sà tak˝e bardzo krótkie
czasy przejÊcia pomi´dzy zmianami barw,
mo˝liwoÊç seryjnej produkcji wysokojakoÊciowego
szk∏a w ró˝nych barwach i odcieniach oraz
skrócenie czasu przygotowania opakowania
finalnego. Nie do przecenienia jest tak˝e
wyjàtkowoÊç opakowania, zapewniona przez
niepowtarzalny efekt optyczny barwionego
w szkle opakowania. Firma Heinz Glas Dzia∏dowo
wcià˝ inwestuje w prace rozwojowe nad
poszerzeniem kolorystyki.
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Od projektu do wyrobu
Us∏uga HGD jest kompleksowa i rozpoczyna si´
od przygotowania projektu optymalnego tak
pod kàtem estetyki, jak walorów technologicznou˝ytkowych. HGD, wspomagajàc si´ wizualizacjà
przestrzennà 3D, jest w stanie zaprezentowaç klientowi
dok∏adnie odpowiadajàcy rzeczywistoÊci wizerunek
produktu, jeszcze zanim powstanà egzemplarze
próbne.
Odbiorcy majà tu komfort „one stop shopping centre”,
mogàc zamówiç w Heinz Plastics Polska zamkni´cie
z tworzywa, dopasowane do szklanego opakowania
oferowanego przez Heinz Glas Polska.
Do klientów Heinz Glas Dzia∏dowo nale˝à: L’Oreal,
Kolastyna, Pharma C-Food, Miraculum, Soraya,
Dermika, Chantal, Bi-Es, Pollena Ewa, La Rive, Novaya
Zaria, Avon, Oriflame, Flos Lek i wiele innych.

Produkcja a Êrodowisko
Heinz Glas Dzia∏dowo jest przygotowana
technologicznie do produkcji opakowaƒ bardzo
wysokiej jakoÊci, przy zachowaniu zasad ochrony
Êrodowiska. Oprócz standardowych rozwiàzaƒ, jak
system filtrów, czy gospodarka odpadami, HGD
wprowadza nowoczesne metody ograniczania
niekorzystnego wp∏ywu zak∏adu na otoczenie.
Zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania
pieca oraz konstrukcja wanny tzw. „cold top”
praktycznie eliminuje problem emisji szkodliwych
gazów do atmosfery. Produkcja odbywa si´
na 5 w pe∏ni zautomatyzowanych liniach
wyposa˝onych w nowoczesne urzàdzenia kontrolnopomiarowe. Huta posiada dwie wanny szklarskie
(gazowà i elektrycznà) i pracuje w systemie
1, 2, 3 – kroplowym.

Rodzina firm
Heinz Glas Dzia∏dowo Sp. z o.o. nale˝y
do Grupy Heinz - dostawcy szklanych opakowaƒ
wykorzystywanych w perfumerii i kosmetyce oraz
plastikowych butelek sprzedawanych na rynku
kosmetycznym i farmaceutycznym. Rodzina Heinz,
której historia wytwarzania szk∏a si´ga roku 1529,
posiada 91,68% udzia∏ów w Heinz Glas Dzia∏dowo
Sp. z o.o. Pozosta∏e udzia∏y nale˝à do 44 by∏ych
i obecnych pracowników huty. Zak∏ady produkcyjne
i sieç dystrybucji HGD sà obecne na ca∏ym Êwiecie,
a w jej opakowaniach (ze szk∏a bezbarwnego
i dobarwianego w zasilaczu) sprzedawane
sà kosmetyki wiodàcych marek mi´dzynarodowych.
❚
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■ RYNKI

Prognozy
dla rynku francuskiego
ynek kosmetyków i wyrobów toaletowych we Francji
R
rozwija si´ 11% rocznie. Zdaniem analityków wzrost b´dzie
najsilniejszy w sektorach o najwi´kszej dynamice popytu, jak
ochrona przed s∏oƒcem, produkty do depilacji, piel´gnacja
skóry oraz kosmetyki likwidujàce siwizn´ u m´˝czyzn.

❚M´˝czyêni sà z Wenus

Kierunek, w jakim zmierza rynek kosmetyczny we Francji, to otwarcie na m´˝czyzn
tych dziedzin, które do tej pory zdawa∏y si´ byç zarezerwowane wy∏àcznie dla
kobiet. Ju˝ sam sektor m´skich kosmetyków odsiwiajàcych ma zanotowaç wzrost
o ponad 20%. Firmy, które przestawi∏y linie produkcyjne na kosmetyk´
m´skà, b´dà zmierzaç w stron´ innowacji i oryginalnoÊci. Zdaniem
analityków wprowadzà na rynek produkty
oparte na tradycyjnej bazie, ale
unowoczeÊnione o cechy cieszàce si´
najwi´kszym zainteresowaniem p∏ci,
którà coraz trudniej okreÊliç jako
„brzydkà”. Panowie b´dà mieli
coraz wi´kszy wybór produktów
do piel´gnacji skóry.
Na rynku
francuskim wcià˝ wprowadzane sà
w tym sektorze nowe produkty - tak
premium, jak masowe – a najwi´cej
o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàcych
i opóêniajàcych efekty starzenia. Oferta poszerza si´
tak˝e dzi´ki ciàg∏ym innowacjom kosmetyków, które sà na
rynku od dawna. Rynkowym hitem mogà okazaç si´
preparaty stosowane w okolicach oczu, niwelujàce efekty
zm´czenia i dzia∏ajàce przeciwzmarszczkowo.

❚Wy˝sza i szersza pó∏ka z dezodorantami

Kolejny sektor, który w najbli˝szych latach b´dzie si´ bardzo dynamicznie
rozwija∏, to dezodoranty. Wi´kszej iloÊci premier wysokojakoÊciowych produktów
b´dzie towarzyszy∏ ogromny wzrost sprzeda˝y – nie tylko wartoÊciowej. RoÊnie
bowiem iloÊç konsumentów, którzy si´gajà po kosmetyki z wy˝szej pó∏ki. Ale to nie
jedyna przyczyna. Poszerza si´ wachlarz produktów, a wi´c wybór jest coraz
ciekawszy. W szczególnoÊci producenci dezodorantów m´skich zamierzajà zadbaç
o poszerzanie oferty, aby ka˝dy znalaz∏ w niej coÊ dla siebie.

❚Wi´cej plusów w kremie do opalania

Francuscy konsumenci chcà mieç zdrowy wyglàd, co dobrze wró˝y sprzeda˝y
samoopalaczy. W przeciwieƒstwie do kosmetyków chroniàcych przed promieniami
s∏onecznymi i kosmetyków „po opalaniu”, które kupuje si´ bardziej dla zdrowia ni˝
dla urody, samoopalacze sà postrzegane w kategoriach specyfiku podnoszàcego
atrakcyjnoÊç. Ten sektor na pewno skorzysta na panujàcym wÊród konsumentów
przekonaniu, ˝e opalanie jest szkodliwe dla skóry i przyspiesza proces starzenia.
Zyskajà na tym zarówno producenci kremów z filtrami przeciws∏onecznymi, jak
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i samoopalaczy, które – w kategoriach urody – zast´pujà s∏oƒce. Rozwój tego
rynku na pewno pójdzie w stron´ innowacji produktowych. Kosmetyka
selektywna ma wi´ksze zasoby finansowe ni˝ mass market i mo˝e je
przeznaczaç na badania naukowe. Dlatego produkty z filtrami
przeciws∏onecznymi b´dà ca∏y czas zyskiwaç nowe, dodatkowe walory
piel´gnacyjne.

❚Du˝e pole do kosmetycznych popisów

Rynek piel´gnacji cia∏a to we Francji prawie puste pole, które czeka na
zagospodarowanie. W tej chwili tylko 30% Francuzek u˝ywa tego typu
kosmetyków regularnie, co oznacza, ˝e jest du˝o miejsca dla nowych produktów
i nowych metod marketingowych. W dziedzinie piel´gnacji skóry zyski b´dà
rosnàç – szczególnie dla preparatów o w∏aÊciwoÊciach anti-cellulitowych. Coraz
wi´cej konsumentów zaczyna dbaç o cia∏o, majà te˝ w czym wybieraç: produkty
w tym sektorze stajà si´ coraz bardziej zró˝nicowane i coraz atrakcyjniejsze. Lista
ich cech wcià˝ si´ poszerza, oferujàc „dwa w jednym” – uj´drnianie i redukcj´
cellulitu, a tak˝e nawil˝anie, odchudzanie czy kszta∏towanie sylwetki.

❚Jak podbiç ten rynek?

Pierwszego paêdziernika rozpoczynajà si´ we Francji mi´dzynarodowe targi
Beyond Beauty Paris. Impreza trwa cztery dni, podczas których zostanà
zaprezentowane wszystkie sektory rynku: wyroby perfumeryjne, przybory
i kosmetyki do makija˝u, wyroby toaletowe, piel´gnacja skóry, akcesoria,
kosmetyki oparte na bazie sk∏adników naturalnych oraz suplementy dietetyczne.
Wi´cej na stronie www.beyondbeautyparis.com

WielkoÊci rynku - przewidywania - wartoÊç sprzeda˝y detalicznej w mln dolarów USD r/r
FRANCJA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14113,7

14247,1

14470

14763,6

15074,7

15411,6

Kosmetyki piel´gnacyjne dla niemowlàt

162,5

161,2

159,5

157,7

155,4

153

Kosmetyki do kàpieli i pod prysznic

914,1

912,7

909,2

904,3

905,6

908,7

Dezodoranty

728,3

730,2

736

750,4

769,7

789,2

Kosmetyki do piel´gnacji w∏osów

2275,4

2209,6

2170,9

2153,4

2137,9

2148,8

Kosmetyki kolorowe

1420,3

1446,7

1484,1

1521,6

1575,3

1622,4

Kosmetyki piel´gnacyjne dla m´˝czyzn

1128,8

1116,6

1105,9

1098,6

1094,2

1093

Kosmetyki do piel´gnacji higieny jamy ustnej

1007,2

992,5

983,5

982,9

981,1

982,6

Bran˝a perfumeryjna

2176,1

2189,7

2182,2

2193,4

2198,4

2203

Kosmetyki do piel´gnacji skóry

4198,7

4383,3

4628,7

4884,6

5134,8

5387,6

Kosmetyki do depilacji

184

184,5

187,4

192,4

197,2

198,3

Kosmetyki do opalania

377,4

390,3

405,7

422,7

441,9

463,4

Kosmetyki i przybory toaletowe

❚èród∏o: Euromonitor International
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■ TARGI

Pierwszego paêdziernika
rozpoczynajà si´ we Francji
mi´dzynarodowe targi
Beyond Beauty Paris

To jedna z najwi´kszych Êwiatowych imprez bran˝y kosmetycznej.
W zesz∏ym roku wzi´∏o w niej udzia∏ 731 wystawców i 16 600 zwiedzajàcych.
Beyond Beauty Paris majà charakter business-to-business i stanowià doskona∏à
okazj´ do nawiàzania wspó∏pracy z kontrahentami nie tylko z krajów Unii
Europejskiej ale praktycznie z ca∏ego Êwiata.
Szczególnie interesujàcà grupà biznesowà z punktu widzenia polskich
wystawców sà przedstawiciele paƒstw afrykaƒskich – szczególnie z obr´bu
by∏ych kolonii francuskich. Targi trwajà cztery dni, podczas których zostanà
zaprezentowane wszystkie sektory rynku: wyroby perfumeryjne, przybory
i kosmetyki do makija˝u, wyroby toaletowe, piel´gnacja skóry, akcesoria,
kosmetyki oparte na bazie sk∏adników naturalnych oraz suplementy dietetyczne.
W ramach Beyond Beauty Paris odbywajà si´ cztery projekty: Cosmeeting,
Creative, Spa&Institut oraz Ingredients.
❚Cosmeeting jest projektem dla biznesu oraz profesjonalistów - strefà
prezentacji innowacyjnych produktów z ca∏ego Êwiata. Wystawcami sà tu
g∏ównie producenci wyrobów gotowych, a zwiedzajàcymi – kupcy z du˝ych sieci
handlowych, przedstawiciele hurtowni oraz mened˝erowie marketingu.
❚SPA&Institut to kompleksowy przeglàd sektora SPA: metody, trendy,
wyposa˝enie oraz nowoÊci produktowe. Promuje instytuty i produkty SPA
na Êwiecie; zarówno z Europy jak krajów egzotycznych - Tajlandii czy Indii.
❚Natomiast w ramach projektu Creative b´dziemy mogli poznaç nowe idee
kreowania i wzmacniania atrakcyjnoÊci produktów poprzez opakowanie.
❚Projekt Ingredients obejmuje surowce oraz najnowsze trendy rozwoju rynku
kosmetycznego w tym segmencie.
Targom towarzyszà wydarzenia promujàce m∏ode talenty oraz wspomagajàce
nawiàzanie kontaktów pomi´dzy wyselekcjonowanymi mi´dzynarodowymi
sieciami sklepów, a producentami niszowych marek. Odbywa si´ tu tak˝e
szereg konferencji na temat rozwoju kreatywnoÊci, innowacyjnych metod
prognozowania trendów rynkowych oraz oceny sytuacji i mo˝liwoÊci rozwoju
biznesu na wschodzàcych rynkach. Odr´bne wyk∏ady zostanà poÊwi´cone
aktualnym przepisom regulujàcym funkcjonowanie przemys∏u kosmetycznego.
Program targów wspiera merytorycznie Francuskie Stowarzyszenie Kosmetyki,
Wyrobów Perfumeryjnych i Toaletowych.
❚Firma Polcharm - jako wy∏àczny przedstawiciel Beyond Beauty Paris
na Polsk´ – zadba∏a, aby kolejny raz targi znalaz∏y si´
na liÊcie imprez dotowanych z funduszy strukturalnych UE.
Firmy, które do 15 sierpnia z∏o˝à wymagane dokumenty
w Ministerstwie Gospodarki (Polcharm s∏u˝y pomocà
w wype∏nianiu wniosków i kompletowaniu dokumentacji),
mogà otrzymaç zwrot do 50% kwalifikowanych kosztów
udzia∏u w targach – czyli do 20 000 z∏otych.

❚Do Paƒstwa dyspozycji w sprawie zakupu powierzchni oraz dotacji,
pozostaje Anna Lesiƒska
e-mail: anna@polcharm.com.pl,
tel. (22) 611 62 05
Polcharm zapewnia Paƒstwu tak˝e komfort
pe∏nej obs∏ugi logistycznej.
❚
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4 days to:
• Network:
-> meet professionals from the industry
-> exchange with industry peers from the beauty
sector
• Sharpen your strategies:
-> identify emerging trends and innovative concepts
-> learn all about the beauty market thanks to the
conferences and workshops
• Do Business:
-> meet International customers
-> reinforce relationship with partners and suppliers
-> source strategic suppliers from raw materials to

4 days to liberate beauty!

finished products

For further information contact us :
POLCHARM POLAND

Paris 1 . 2 . 3 . 4 Oct. 2007
Paris Nord Villepinte

Michal ROMANOWSKI - GSM 604 053 620
m.romanowski@intercharm.pl

The only International Event with a 360° view
of all the beauty markets
Create the brands of tomorrow
Source the Spa & Beauty salon expertise
Meet with the leading suppliers

The International Exhibition
of Beauty Brands

The International Exhibition
dedicated to Beauty Care
Products and Equipment for
Beauty Salons & Spa

International Exhibition
of Beauty Suppliers

International Exhibition
of Beauty Ingredients

Explore the future ingredients

Pre register now to receive your FREE badge on:

www.beyondbeautyparis.com
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Analiza rynku

Wielka
Brytania

zadowoleni
Brytyjczycy
chcà wi´cej

(Fragmenty raportu „Kosmetyki i przybory toaletowe
w Wielkiej Brytanii” przygotowanego przez
Euromonitor International)

❚Dobre samopoczucie sprzyja rozwojowi

W Wielkiej Brytanii rok 2005 by∏ kolejnym udanym rokiem, jeÊli chodzi o sprzeda˝
kosmetyków i przyborów toaletowych. W porównaniu do roku 2004 odnotowano
blisko 4% wzrost wartoÊci bie˝àcej. Pomimo i˝ wiele produktów przyczyni∏o si´ do tego
wzrostu, to jednak decydujàce znaczenie mia∏ popyt na kosmetyki ekskluzywne.
Poniewa˝ kosmetyki i przybory toaletowe wcià˝ majà za zadanie odzwierciedlaç styl
˝ycia, to cz´sto kupowane sà przez konsumentów, by poprawiç ich ogólne
samopoczucie. Kupujàc kosmetyki, konsumenci sprawiajà sobie przyjemnoÊç – znajduje
to swoje odzwierciedlenie nie tylko we wzroÊcie sprzeda˝y produktów ekskluzywnych
marek, ale tak˝e w nowym trendzie, tzw. „masstige” (produkty masowego presti˝u),
który przyczyni∏ si´ do ogólnego wzrostu cen na rynku. Spowodowa∏ on wzrost
w sektorze kosmetyków i przyborów toaletowych plasujàcych si´ wÊród luksusowych
marek, ale b´dàcych na poziomie cenowym zbli˝onym do produktów masowych.

❚Powrót do trzech g∏ównych kroków w piel´gnacji skóry

Sprawianie sobie przyjemnoÊci odegra∏o te˝ pewnà rol´ w powrocie do trzech
podstawowych kroków w piel´gnacji skóry, jakimi sà: oczyszczanie, tonizowanie
i nawil˝anie. Przyczyni∏o si´ to do rozwoju rynku kosmetycznego pod ka˝dym
niemal wzgl´dem. Wzrost w sektorze kosmetyków do piel´gnacji skóry
spowodowany by∏ równie˝ przez takie produkty, jak maseczki do twarzy oraz inne
specjalistyczne produkty o podobnym dzia∏aniu, które konsumenci zacz´li doceniaç
z powodu rosnàcej popularnoÊci SPA i salonów pi´knoÊci.

❚Rozwój nowych produktów stymuluje sprzeda˝

Jak zwykle na rynku kosmetycznym rozwój nowych produktów mia∏ fundamentalne
znaczenie dla procesu sprzeda˝y w 2005 r. Konsumenci coraz cz´Êciej poszukiwali
dodatkowych korzyÊci w konkretnych kosmetykach i przyborach toaletowych,
a producenci robili wszystko, by sprostaç tym wymaganiom. Wynikiem tego by∏o
pojawienie si´ nowego trendu tzw. „cosmeceutical” b´dàcego po∏àczeniem biochemii
z kosmetologià, który wprowadzi∏ na rynek takie produkty, jak podk∏ad i korektor do
twarzy ze sk∏adnikami o dzia∏aniu korzystnym dla skóry oraz krem bràzujàcy SPF 12 od
Estee Lauder. Produkty te pozwoli∏y uzasadniç wy˝szy poziom cenowy, a jednoczeÊnie
umo˝liwi∏y zmniejszenie kanibalizmu rynkowego do minimum.

❚Kosmetyki piel´gnacyjne

dla m´˝czyzn nap´dzajà rynek kosmetyczny

Sektor kosmetyków piel´gnacyjnych dla m´˝czyzn stworzy∏ kolejnà mo˝liwoÊç dla
producentów do osiàgni´cia wi´kszych zysków. Wzrost wartoÊci sprzeda˝y
oszacowany by∏ na 6%, co stanowi∏o jeden z najwy˝szych wzrostów sprzeda˝y na
rynku kosmetycznym i przyczyni∏o si´ do ogólnego wzrostu poziomu sprzeda˝y
ca∏ego rynku kosmetycznego. Stosowanie kosmetyków wÊród m´˝czyzn w Wielkiej
Brytanii jest jednak znacznie mniej rozpowszechnione ni˝ wÊród kobiet. W
rezultacie, osiàgni´ty poziom wzrostu by∏ znacznie wy˝szy ni˝ zwykle, gdy˝
m´˝czyêni zacz´li korzystaç z wi´kszej liczby kosmetyków i przyborów toaletowych.

❚Kampanie promocyjne

i utowarowienie produktów kosmetycznych

Walka o dystrybucj´ kosmetyków trwajàca pomi´dzy aptekami a superi hipermarketami doprowadzi∏a do obni˝enia wartoÊci sprzeda˝y kosmetyków
i przyborów toaletowych, które sta∏y si´ towarem handlowym. Konkurencja cenowa
przyczyni∏a si´ do s∏abych wyników, zw∏aszcza kosmetyków do kàpieli i pod
prysznic, w przypadku których w 2005 r. odnotowano spadek wartoÊci bie˝àcej
w porównaniu do lat ubieg∏ych. Wynika∏o to z wi´kszej dost´pnoÊci tych produktów
w dominujàcych sieciach super- i hipermarketów oraz z braku rozwoju nowych,
ekskluzywnych produktów. W przypadku kosmetyków do kàpieli i pod prysznic,
a tak˝e w mniejszym stopniu kosmetyków do depilacji i kosmetyków
piel´gnacyjnych dla niemowlàt nastàpi∏a obni˝ka cenowa w badanym okresie,
a tak˝e znalaz∏y si´ one w ofertach promocyjnych.
W mi´dzyczasie kosmetyki do opalania skorzysta∏y na zakoƒczeniu wojny cenowej
prowadzonej przez supermarkety, które dotychczas tamowa∏y rozwój tego sektora
i zgodnie z przewidywaniami, ich wartoÊç bie˝àca znacznie wzroÊnie w 2005 r.
Równie˝ kosmetyki samoopalajàce b´dà sobie radziç zupe∏nie dobrze na rynku,
a to dzi´ki temu, ˝e ludzie lubià mieç zdrowo wyglàdajàcà i opalonà skór´,
zw∏aszcza idàc na pla˝´.
Sektor kosmetyków kolorowych zdo∏a∏ uniknàç kampanii promocyjnych, g∏ównie
dzi´ki limitowanej ofercie produktów. Jednak˝e kosmetyki te sà generalnie mniej
podatne na presje cenowe z powodu bardziej presti˝owych kana∏ów
dystrybucyjnych, takich jak ekskluzywne domy towarowe.
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■ RYNKI
❚Przewidywania rynkowe

w przewidywanym okresie na sta∏ym poziomie. Stosowanie kosmetyków
od˝ywczych i przeciwdzia∏ajàcych efektom starzenia wÊród m∏odszych kobiet
b´dzie mia∏o zasadnicze znaczenie dla rozwoju sprzeda˝y, gdy˝ coraz wi´cej 20letnich kobiet kupuje te produkty, by chroniç skór´ ju˝ teraz i zachowaç jej dobry
wyglàd równie˝ w póêniejszych latach. Jak na ironi´, to w∏aÊnie ta grupa kobiet
w czasie wakacji nara˝a si´ na d∏ugotrwa∏e przebywanie na s∏oƒcu, a tym samym
na szkodliwe dzia∏anie promieni UV i na tym w∏aÊnie b´dà bazowaç producenci
kosmetyków w przewidywanym okresie. Obawa przed staroÊcià wydaje si´ byç
czynnikiem numer jeden motywujàcym m∏ode kobiety do kupowania
kosmetyków do piel´gnacji skóry, natomiast mo˝liwoÊç bezoperacyjnego
wyg∏adzenia zmarszczek przemawia do kobiet dojrzalszych. Zabiegi piel´gnacyjne
i domowe zabiegi SPA b´dà mieç wp∏yw na takie produkty, jak maseczki do
twarzy, które odnotujà wzrost wartoÊci sprzeda˝y o 8% CAGR i utrzymywaç si´
b´dà w przewidywanym okresie na sta∏ym poziomie.

Wed∏ug przewidywaƒ, rynek kosmetyków i przyborów toaletowych w Wielkiej
Brytanii odnotuje wzrost wartoÊci sprzeda˝y o 2% CAGR (Êrednia roczna stopa
wzrostu) i utrzymywaç si´ b´dzie w przewidywanym okresie na sta∏ym
poziomie. Wed∏ug oczekiwaƒ na wartoÊç sprzeda˝y wp∏ywaç b´dà w wi´kszoÊci
te same czynniki, jak podczas badanego okresu, które nast´pnie ulegnà
widocznemu os∏abieniu z uwagi na fakt, ˝e warunki ekonomiczne w Wielkiej
Brytanii ustabilizujà si´, a ca∏a gospodarka b´dzie si´ dalej rozwijaç, mimo
ogólnego spowolnienia gospodarki Êwiatowej.
Kosmetyki i przybory toaletowe przeznaczone do piel´gnacji skóry, takie jak
kosmetyki do opalania, kosmetyki do depilacji oraz kosmetyki od˝ywcze
i przeciwdzia∏ajàce efektom starzenia, wed∏ug oczekiwaƒ odnotujà wzrost
wartoÊci. Stanie si´ tak, gdy˝ kobiety zaczynajà wydawaç coraz wi´cej na
popraw´ swojego wyglàdu.

Sektor kosmetyków do higieny jamy ustnej, wed∏ug oczekiwaƒ, osiàgnie wzrost
wartoÊci rz´du 3% CAGR i utrzymywaç si´ b´dzie w przewidywanym okresie na
sta∏ym poziomie. Do wzrostu higieny jamy ustnej przyczynià si´ trendy dà˝àce
do zdrowego i pi´knego wyglàdu, gdy˝ konsumenci b´dà przyk∏adaç coraz
wi´kszà wag´ do posiadania olÊniewajàco bia∏ego uÊmiechu. W zwiàzku z tym
preparaty do wybielania z´bów odnotujà ogromny wzrost wartoÊci, wynoszàcy
a˝ 52% CAGR i utrzymywaç si´ b´dà w przewidywanym okresie na sta∏ym
poziomie, wzmacniajàc do tej pory raczej niski wzrost.

Dobra koniunktura w sektorze kosmetyków do opalania b´dzie trwaç nadal,
w zwiàzku ze zwi´kszonym poziomem wiedzy potencjalnych konsumentów na
temat zagro˝eƒ p∏ynàcych z d∏ugotrwa∏ego przebywania na s∏oƒcu, a tak˝e
wskutek zakoƒczenia wojny cenowej w supermarketach. Mimo i˝ klimatu
Wielkiej Brytanii zdecydowanie nie mo˝na nazwaç s∏onecznym, to jednak gdy
tylko pojawia si´ s∏oƒce, Brytyjscy konsumenci wolà chroniç si´ przed
szkodliwymi promieniami UV, które, jak wiadomo, mogà doprowadziç do
przedwczesnego starzenia si´ skóry, a nawet mogà spowodowaç raka. Kosmetyki
do opalania kupowane na wyjazdy zagraniczne tak˝e przyczyniajà si´ znacznie
do wzrostu wartoÊci ich sprzeda˝y. Z uwagi na fakt, i˝ brytyjscy konsumenci
przynajmniej raz lub dwa razy w roku wyje˝d˝ajà za granic´, poziom zu˝ycia
kosmetyków do opalania wzroÊnie.

Sektor kosmetyków piel´gnacyjnych dla m´˝czyzn, zgodnie z przewidywaniami,
b´dzie równie˝ dobrze sobie radziç na rynku, osiàgajàc wzrost w granicach 3%
CAGR i utrzymywaç si´ b´dzie w przewidywanym okresie na sta∏ym poziomie
CAGR. Pomimo faktu, i˝ zarówno obserwatorzy rynku, jak i niektórzy producenci
kosmetyków, przewidujà nag∏y wzrost zapotrzebowania na kosmetyki
piel´gnacyjne dla m´˝czyzn, to jednak sektor ten b´dzie si´ utrzymywa∏ na
sta∏ym poziomie, a jego rozwój b´dzie nast´powa∏ powoli. Minà dekady, nim
m´˝czyêni zmienià swoje postawy i przyzwyczajenia odnoÊnie stosowania
kosmetyków, dlatego te˝ nawet powolny coroczny wzrost jest pewnym
osiàgni´ciem dla producentów kosmetyków z tego sektora, gdy˝ Êwiadczy to
o skutecznoÊci kampanii reklamowych wprowadzajàcych nowe produkty na
rynek. Rozwój produktów do piel´gnacji dla m´˝czyzn dost´pnych w sieciach
sklepów Boots i Sainsbury z pewnoÊcià przyczyni si´ do wzrostu wartoÊci
sprzeda˝y w przewidywanym okresie. Jednak˝e j´zyk stosowany przez marki,
a tak˝e nadmierne u˝ywanie srebrnej i niebieskiej barwy w logo firm powinny
zostaç zmienione na bardziej nowoczesne i odpowiednie dla wspó∏czesnych
m´˝czyzn.

Wed∏ug przewidywaƒ sektor kosmetyków do opalania odnotuje zdecydowanie
najwi´kszy wzrost wartoÊci sprzeda˝y, bo a˝ o 5% CAGR (Êrednia roczna stopa
wzrostu) w porównaniu z innymi kosmetykami i przyborami toaletowymi i utrzymywaç
si´ b´dzie w przewidywanym okresie na sta∏ym poziomie. Stanie si´ tak pomimo
faktu, i˝ obecnie jest to jedna z najmniejszych nisz sektora kosmetycznego. Po∏àczenie
takich czynników, jak rozwój nowych produktów, kampanie reklamowe dla rynku
masowych kosmetyków, a tak˝e zwi´kszony poziom wiedzy o zagro˝eniach p∏ynàcych
z przebywania na s∏oƒcu, wp∏ywa na wzrost wartoÊci sprzeda˝y kosmetyków do
opalania, co mo˝na by∏o zaobserwowaç podczas badanego okresu.
Wed∏ug przewidywaƒ równie˝ sektor kosmetyków do piel´gnacji skóry odnotuje
wzrost wartoÊci sprzeda˝y o 4% CAGR i utrzymywaç si´ b´dzie

WielkoÊci rynku - przewidywania - wartoÊç sprzeda˝y detalicznej w mln dolarów USD r/r
WIELKA BRYTANIA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12906,8

13181,4

13449,6

13695,1

13920,9

14132,3

Kosmetyki piel´gnacyjne dla niemowlàt

204,2

210,7

216,5

221,5

226,1

229,9

Kosmetyki do kàpieli i pod prysznic

1151

1147,2

1144,1

1140,7

1138

1135,8

892,5

914,4

933,4

945,9

955,2

961,5

Kosmetyki do piel´gnacji w∏osów

2149,2

2123,3

2104,4

2089,6

2078,9

2071,4

Kosmetyki kolorowe

1961,5

2017,5

2066,5

2114,1

2157,7

2200,6

Kosmetyki piel´gnacyjne dla m´˝czyzn

1393,8

1428,2

1460,8

1489,4

1516,5

1540,9

Kosmetyki do piel´gnacji higieny jamy ustnej

1300,3

1298,8

1307,7

1318,1

1329,2

1341,3

Bran˝a perfumeryjna

1288,7

1315,7

1345,9

1377,3

1404,3

1422,5

Kosmetyki do piel´gnacji skóry

2591

2748,8

2892,3

3020

3137,9

3255,2

Kosmetyki do depilacji

231,2

226,7

223

220

217,7

216,5

Kosmetyki do opalania

511,6

536,6

558,8

578

594,6

607,8

Kosmetyki i przybory toaletowe

Dezodoranty

❚èród∏o: Euromonitor International

20 cosmetic reporter lipiec sierpieƒ 2007

www.cosmeticreporter.com

21targi lady

15/7/07

2:26 AM

Page 2

■ TARGI

Jesienna
Lady
15 wrzeÊnia na warszawskim Torwarze rozpoczynajà si´
Targi Lady, skierowane do profesjonalistów bran˝y
kosmetycznej: kosmetyczek, gabinetów solaryjnych, oÊrodków
SPA, fryzjerów, stylistów, oraz ich potencjalnych klientów – osób
korzystajàcych z oferowanych w tej bran˝y produktów i us∏ug.
WÊród wystawców najsilniej reprezentowanymi sektorami rynku
b´dà kosmetyka bia∏a profesjonalna oraz kosmetyka kolorowa.
Targom towarzyszy bogaty program merytoryczny, w ramach
którego odb´dà si´ trzy kongresy dotyczàce zagadnieƒ
wspó∏czesnej kosmetologii, ogólnie poj´tego zdrowia, technik
autoprezentacji oraz piel´gnacji i zdobienia paznokci.
Ka˝dy ze s∏uchaczy otrzyma dyplom.
Uczennice szkó∏ fryzjersko-kosmetycznych i osoby zawodowo
zwiàzane z tà bran˝à wezmà udzia∏ w dwudniowym kongresie
zorganizowanym przez Wy˝szà Szko∏´ Zawodowà Kosmetyki
i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie. Jest to jedna z najlepszych
uczelni w Europie, a jej studentami sà nie tylko Polacy.
Kongres obejmie trzy sesje tematyczne:
❚ „Substancje czynne i zabiegi profesjonalne w piel´gnacji cer
problemowych i korekcie kolorytu cery”,
❚ „Nowe substancje czynne i rozwiàzania technologiczne
w kosmetykach – wspomaganie terapii cellulitu
i modelowanie sylwetki” oraz
❚ „Wspó∏czesne podejÊcie do ochrony przed promieniowaniem
UV i reaktywnymi formami tlenu”. Ca∏odniowy kongres
(15 wrzeÊnia) zorganizuje tak˝e Akademia Paznokcia - Eurofashion.
W programie: wyk∏ady na temat manicure, zdobienia metodà
airbrush oraz farbkami, akrylem i ˝elem.
W niedziel´, magazyn SOLARIUM&Fitness poprowadzi Kongres
Lady Fitness dla gabinetów solaryjnych i kosmetycznych - „Pi´kne
cia∏o, moje cia∏o”.
Scena Torwaru b´dzie przyciàgaç widowiskowymi pokazami,
przygotowanymi przez artystów fryzjerstwa, body paintingu
oraz m∏odych talentów w dziedzinie projektowania mody
– w tym ekskluzywnej bielizny. Entuzjastów sztuki wiza˝u
zainteresuje „Metamorfoza bez skalpela” i „Ekstrawaganckie show
fryzur i makija˝u”. Zobaczymy kreacj´ makija˝u wieczorowego
w wykonaniu mistrzyni Anity Folaron, a tak˝e makija˝ „Fashion”
przy zastosowaniu technik klasycznej i airbrush.
Na targach nie zabraknie rywalizacji. Najlepsi wystartujà
w Mistrzostwach w Makija˝u Wieczorowym Targów LADY jesieƒ
2007, Mistrzostwach Polski Makija˝u Permanentnego oraz
Mazowieckich Mistrzostwach w Zdobieniu Paznokci.
Poza presti˝owym tytu∏em Mistrza laureatom przypadnà
w udziale cenne nagrody rzeczowe.
❚Targi Lady Kosmetyki Profesjonalnej
Termin: 15-16 wrzeÊnia 2007
Miejsce: Warszawa, COS Torwar, ul. ¸azienkowska
Bilet wst´pu: normalny - 20 z∏, ulgowy - 10 z∏
Bilet wst´pu na ca∏odniowy Kongres WSZKIPZ 10 z∏
Bilet wst´pu na ca∏odniowy Kongres Eurofasion
Akademia Paznokcia 10 PLN
Katalog 5 z∏
Parking bezp∏atny
❚Informacje, zg∏oszenia na targi oraz mistrzostwa:
www.targilady.pl
Organizator: ❚ E.A. R.,
tel: (22) 877 44 52, tel/fax: (22) 837 91 44,
e-mail: ear@ear.com.pl; targi@targilady.pl
❚
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Zbli˝a si´ 14 edycja targów
interCHARM Rosja
Przed nami najwi´ksze wydarzenie bran˝y
kosmetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej
- targi interCHARM Rosja 2007.
Ju˝ 25-28 paêdziernika w presti˝owym
Krokus Expo w Moskwie spotkajà si´ decydenci
przemys∏u kosmetycznego w tym regionie.
Jak wykazujà statystyki, to w∏aÊnie tu zapada
a˝ 80% strategicznych decyzji, które okreÊlajà
charakter rynku.
14 edycja zapowiada si´ równie imponujàco
jak poprzednie.
Targi interCHARM Rosja po raz pierwszy odby∏y
si´ w 1993 roku i od razu okaza∏y si´ hitem.
Bierze w niej udzia∏ a˝ 850 wystawców
z 23 krajów oraz 94 000 zwiedzajàcych.
Przewag´ stanowià firmy ze wschodu, ale niemal
300 firm to wystawcy zagraniczni /dane za 2006 r/.
Przyje˝d˝ajà tu przede wszystkim producenci,
hurtownicy, kupcy, dystrybutorzy, technolodzy
oraz profesjonaliÊci. Impreza odbywa si´
w 6 pawilonach tematycznych:
❚kosmetyka i akcesoria do w∏osów,
❚kosmetyka kolorowa i perfumeria,
❚surowce,
❚opakowania i pawilony narodowe,
❚kosmetyka profesjonalna i wyposa˝enie salonów,
❚akcesoria do paznokci oraz
❚ozdoby.
Ogromny potencja∏ rynku wschodniego doceniajà
przedsi´biorcy z ca∏ego Êwiata. Firmy z Bu∏garii,
Chin, Egiptu, Francji, Niemiec, Izraela, W∏och,
Korei, Hiszpanii, Tajwanu, Turcji oraz Polski
wystàpià w tym roku we w∏asnych pawilonach
narodowych. Pawilon Polski to ju˝ tradycja.
W ubieg∏orocznej edycji zaprezentowa∏o si´
tu a˝ 45 firm:
Alma, Arexim, Aroma Trend, Bass, Bell, Belle
Jardin, Betasoap, Bio Cosmetic, Bola, C+N,
Chantal, CM Michel, Delia, Dermika, Diadem,
Donegal, Eurovetrocap, Eveline, Flos-Lek, Heinz
Glas Dzia∏dowo, Heinz Plastics Polska, Huta
Czechy, Interton, Kolastyna, Konzbut, M&H,
Miss Inga, Mollon, Panda, Pierre Rene, Polcharm,
Politech, Polmedia, Polwell, Progres, SFA, Shaniss,
Tenex, Unicolor, Valdi, Verona, Waller oraz
Witoplast. Na tegorocznà imprez´ zg∏osi∏y si´ ju˝
m.in.: DAX, Aroma Trend – Soleo, Eveline, Bell,
BI-ES oraz Heinz Glas Dzia∏dowo, Heinz Plastics
Polska, Delia, Bass, Tenex, Belle Jarden.
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Na targi interCHARM Rosja polskie firmy pojadà
z wy∏àcznym przedstawicielem tej imprezy
w naszym kraju – firmà Polmedia Expo.
Dzi´ki jej staraniom targi po raz kolejny znalaz∏y
si´ na liÊcie imprez dotowanych z funduszy
strukturalnych UE. Firmy planujàce swój udzia∏,
powinny do 5 wrzeÊnia z∏o˝yç wymagane
dokumenty w Ministerstwie Gospodarki
(przedstawiciele Polmedia Expo s∏u˝à pomocà
w wype∏nianiu wniosków i kompletowaniu
dokumentacji).
Polscy wystawcy mogà otrzymaç zwrot
kwalifikowanych kosztów udzia∏u w targach
– do 50%, czyli a˝ do 20 000 z∏otych.

❚Firmy zainteresowane prezentacjà na targach
interCHARM Rosja 2007 mogà skontaktowaç si´
bezpoÊrednio z Polmedia Expo:
❚w sprawie zakupu powierzchni
– z Micha∏em Romanowskim
(e-mail: m.romanowski@intercharm.pl,
GSM 604 053 620),
❚a w sprawie dotacji
– z Annà Lesiƒskà
(e-mail: a.lesinska@intercharm.pl, tel.
(22) 611 62 05).
Polmedia Expo zapewnia Paƒstwu tak˝e komfort
pe∏nej obs∏ugi logistycznej.
❚
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IV Mi´dzynarodowe
Targi Kosmetyki
24 – 26 Maja 2007
pod patronatem Cosmetic Reportera /

W

dniach 24-26 maja, pod patronatem „Cosmetic Reportera” odby∏y si´ IV
Mi´dzynarodowe Targi Kosmetyki interCHARM Polska 2007. Wzi´∏o w nich udzia∏
ponad 150 wystawców z ca∏ego Êwiata. Innowacje produktowe oraz nowoÊci w zakresie
surowców i opakowaƒ zaprezentowa∏y firmy z ponad 20 krajów: Austrii, Belgii, Brazylii,
Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Korei, ¸otwy, Niemiec, Turcji,
Pakistanu, Rosji, S∏owacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, W∏och i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. GoÊcie targów reprezentowali przede wszystkim sektor biznesowy: hurt,
dystrybucj´ i produkcj´ kosmetyków. Kupcy wzi´li udzia∏ w konferencji „Najnowsze
trendy rozwoju rynku kosmetycznego”, a fryzjerzy i kosmetyczki – w szkoleniach i
widowiskowych pokazach przygotowanych przez kwartalnik „TOP Professional”. ¸àcznie
targi odwiedzi∏o 4900 goÊci. Impreza odby∏a si´ pod honorowym patronatem
Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Izby Opakowaƒ oraz Krajowej Izby Gospodarczej.
„Cosmetic Reporter” wystàpi∏ podczas targów na w∏asnym stoisku, by∏ tak˝e
dystrybuowany wÊród s∏uchaczy wszystkich prelekcji przeznaczonych dla
profesjonalistów i dla biznesu.

❚Z∏oto dla najlepszych

Presti˝owe Z∏ote Medale interCHARM Polska ju˝ po raz drugi trafi∏y do ràk najlepszych
w bran˝y. Jury konkursowe tradycyjnie nagrodzi∏o nie firmy, lecz produkty, które tym
samym zyska∏y prawo do prezentowania wizerunku medalu na swoich opakowaniach.
Po wr´czeniu Z∏otych Medali, ju˝ nast´pnego dnia targów, wystawcy prezentowali je na
swoich stoiskach. W kategorii NAJLEPSZY DEBIUT na rynku opakowaƒ kosmetycznych
zwyci´zcà zosta∏a firma Heinz Glas Dzia∏dowo oraz firma Heinz Plastics Polska za seri´
opakowaƒ Flame. W kategorii NAJLEPSZY DEBIUT, na rynku wyrobów gotowych,
zwyci´zcà zosta∏a firma Yarden za sól do kàpieli z Morza Martwego.
W kategorii NAJLEPSZY DEBIUT dla polskiego dystrybutora firmy zagranicznej, zwyci´zcà
zosta∏a firma Adrion za suszark´ do w∏osów z systemem OZONO1. W kategorii:
Innowacje, w segmencie wyrobów gotowych, zwyci´zcà zosta∏a firma Eveline Cosmetics
za seri´ Gold Therapy - Z∏ote Nici M∏odoÊci. W kategorii Innowacje na rynku opakowaƒ
kosmetycznych zwyci´zcà zosta∏a firma Eurovetrocap za lini´ opakowaƒ Vogue ze szk∏a
transparentnego. Ale to nie wszystkie wyró˝nienia, jakie przypad∏y najlepszym podczas
Mi´dzynarodowych Targów Kosmetyki interCHARM Polska 2007. Drugiego dnia targów,
w obecnoÊci ponad 60 dziennikarzy, nagrod´ „Eksporter Roku” odebra∏a firma Eveline
Cosmetics, a firma Dermaglin otrzyma∏a certyfikat „Gwarancja Najwy˝szej JakoÊci”,
przyznany przez Europejskie Centrum JakoÊci i Promocji Regionalnej.

❚Dla biznesu i dla profesjonalistów

„Cosmetic Reporter” patronowa∏ nie tylko wystawie targowej, ale i bogatej oprawie
merytorycznej, na którà z∏o˝y∏y si´ liczne seminaria, szkolenia, pokazy oraz konferencja
kupiecka. Pierwsze dwa dni targów mia∏y charakter biznesowy, a towarzyszàce im
prelekcje przyciàgn´∏y przede wszystkim kupców, dystrybutorów, przedstawicieli
hurtowni i producentów z bran˝y kosmetycznej. Podczas trwajàcej dwa dni konferencji
„Najnowsze trendy rozwoju rynku kosmetycznego”, wystàpili: ¸ukasz Pytliƒski Wiceprezes Instytutu Badaƒ Rynku i Opinii Publicznej CEM, wyk∏adowca studium
podyplomowego Uniwersytetu Jagielloƒskiego „Metody i techniki badaƒ
marketingowych” (specjalizuje si´ w iloÊciowych metodach badaƒ spo∏ecznych i
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marketingowych), Olgierd ¸ukaszewicz (Partner Zarzàdzajàcy w Catman Polska)
oraz Agnieszka Górnicka – prezes zarzàdu Inquiry, która specjalizuje si´ w badaniu
rynku kosmetycznego w Polsce i za granicà. W programie znalaz∏y si´ wyk∏ady
na temat: zwyczajów zakupowych wÊród konsumentów, postaw konsumentek
w Polsce, zarzàdzania kategorià i technik promocji w punktach sprzeda˝y.
Drugi dzieƒ konferencji zosta∏ poÊwi´cony na gr´ kupieckà, çwiczàcà
umiej´tnoÊci negocjacyjne. Niemal 40 osób wzi´∏o udzia∏ w seminarium Polskiej
Izby Opakowaƒ: „Opakowania do kosmetyków: wymagania, nowe technologie,
materia∏y”, podczas której wyk∏ad wyg∏osi∏ m.in. prof. dr hab. In˝. Stanis∏aw
Tkaczyk, Prezes Polskiej Izby Opakowaƒ - dyr. Centralnego OÊrodka
Badawczo- Rozwojowego Opakowaƒ. Wiodàcymi tematami by∏y: ocena zgodnoÊci
opakowaƒ z ustalonymi limitami migracji globalnej, certyfikacja i badania
opakowaƒ oraz analiza rynku opakowaƒ w Polsce. Wyk∏ady zakoƒczy∏a dyskusja.
W piàtek (25 maja) odby∏a si´ tak˝e konferencja tygodnika Krajowej Izby
Gospodarczej „Rynki Zagraniczne”: „Jak bezpiecznie eksportowaç”. Prelekcje
dotyczy∏y przede wszystkim zabezpieczenia si´ przed stratami finansowymi:
weryfikacji wiarygodnoÊci partnerów zagranicznych oraz windykacji nale˝noÊci.
ProfesjonaliÊci bran˝y fryzjerskiej skorzystali ze szkoleƒ, zorganizowanych
przez marki: Prosalon, Magnus, Kadus, Joico i Hairdreams. ¸àcznie wzi´∏o
w nich udzia∏ ponad 300 fryzjerów i stylistów.
Kosmetyczki i technologów przyciàgn´∏o seminarium „NowoÊci kosmetologii”
poprowadzone przez dr in˝. Jacka Arcta, mgr in˝. Katarzyn´ Pytkowskà oraz
innych znakomitych wyk∏adowców Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i
Piel´gnacji Zdrowia. Od kilku miesi´cy „Cosmetic Reporter” stale publikuje
wywiady z dr in˝. Jackiem Arctem, a ostatnio tak˝e z mgr in˝. Katarzynà
Pytkowskà. Z tego cyklu ukaza∏y si´ ju˝ artyku∏y na temat innowacji produktowych,
marketingu, regulacji prawnych dotyczàcych opakowaƒ oraz technologii.
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W ramach seminarium WSZKiPZ odby∏y si´ dwie sesje: „Bezpieczeƒstwo
stosowania kosmetyków” (Regulacje prawne, odpowiedzialnoÊç producenta
kosmetyku i kosmetyczki, Ocena toksykologiczna kosmetyków, Czy kosmetyki
mogà byç rakotwórcze? - komentarz do doniesieƒ medialnych z ostatnich lat) oraz
„Nowe substancje czynne i rozwiàzania technologiczne w kosmetykach”
(Penetracja sk∏adników czynnych - mo˝liwoÊci i ograniczenia, noÊniki substancji
czynnych, Substancje czynne - biologicznie aktywne peptydy i inne nowoczesne
surowce, Kosmetyczna regulacja kolorytu skóry - substancje wybielajàce,
regulatory melanogenezy i inne, Filtry UV i inne sk∏adniki ochronne - wspó∏czesne
podejÊcie do ochrony przed promieniowaniem UV, Kosmetyki do cer wra˝liwych od fizjologii skóry do nowoczesnej receptury).

❚TOP Professional Media Show

W sobot´, ostatniego dnia targów, styliÊci wzi´li udzia∏ w niecodziennym
wydarzeniu – widowiskowych pokazach, przygotowanych przez najwi´ksze marki
oraz Fryzjerskà Kadr´ Narodowà. Show, pod patronatem kwartalnika „TOP
Professional”, poprowadzi∏ prezenter Radia Kolor – Ziemowit P´dziwiatr. Juniorzy
Kadry – zgodnie z obowiàzujàcym regulaminem – wykonali fryzury z u˝yciem
manekinów, a seniorzy mieli do dyspozycji w∏asnych modeli. Fryzjerska Kadra
Narodowa jest reprezentacjà polskich fryzjerów na najbardziej presti˝owych
konkursach na ca∏ym Êwiecie – w tym Mistrzostwach Âwiata Fryzjerstwa
Artystycznego. Prezentuje w∏asne dokonania i obserwuje najnowsze osiàgni´cia
mistrzów z kilkudziesi´ciu krajów. Kadra, której wystàpienie podczas interCHARM
Polska 2007 by∏o mo˝liwe dzi´ki pomocy Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko –
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Kosmetycznej Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego, zdoby∏a ostatnio kilka
kolejnych z∏otych medali na mi´dzynarodowych mistrzostwach
fryzjerskich.
Podczas targowych pokazów styliÊci firmy Kadus ods∏onili tajniki
wykonania najnowszej kolekcji „Time&Space”, w atrakcyjnej aran˝acji
tanecznej. Do udzia∏u w show marka Magnus zaprosi∏a Êwiatowej s∏awy
fryzjera Alberto “GITANO” Gomeza oraz Mike Marqueza, który w Polsce
wystàpi∏ po raz pierwszy. Niezwyk∏e wra˝enia zapewni∏a widzom tak˝e
firma Matrix - pokazem „Cztery ˝ywio∏y” - oraz znany polski stylista Robert
Galas, w∏aÊciciel sieci salonów Freehair.

❚Wystawcy

W targach udzia∏ wzi´∏o ponad 150 wystawców z ca∏ego Êwiata.
Przeprowadzona wÊród nich ankieta pozwala uzyskaç odpowiedê na
pytanie - w jakim kierunku planujà rozwijaç swojà dzia∏alnoÊç? Dla
polskich wystawców targi sà przede wszystkim okazjà do nawiàzania
kontaktów handlowych (zarówno w Polsce, jak za granicà) oraz
poszukiwania dystrybutorów: w Polsce i w Europie Centralnej. Tylko
nieliczne firmy ograniczajà plany nawiàzania kontaktów handlowych tylko
do Polski bàdê tylko do zagranicy, jednak wi´kszoÊç (72%) nie stawia
sobie tego typu ograniczeƒ. Jedynie dla 4% wystawców celem targów jest
monitorowanie dzia∏alnoÊci konkurencji czy sprawdzenie nowych idei
dystrybucji (2%). Kontakty handlowe to cel, na który stawiajà w pierwszej
kolejnoÊci. Dla polskich wystawców najbardziej atrakcyjnymi rynkami zbytu
sà kraje by∏ego ZSRR (24%), Europa Zachodnia (19%) i, rzecz jasna,
w∏asny kraj (29%). Daleko w tyle jest Ameryka – zarówno Pó∏nocna jak
Po∏udniowa (po 5%), a tylko nieliczne firmy polskie widzà dla siebie
miejsce w krajach afrykaƒskich (2%). Podczas targów Polacy chcà si´
spotykaç przede wszystkim z odbiorcami zagranicznymi – oczywiÊcie
najch´tniej z przedstawicielami hurtowni (27%) i handlu detalicznego
(14%). Dla 14% wystawców atrakcyjni sà tak˝e profesjonaliÊci bran˝y
kosmetycznej: kosmetyczki, wiza˝ystki i manikiurzystki.
Wystawcy zagraniczni doceniajà potencja∏, jaki tkwi w naszej bran˝y
kosmetycznej. Wi´kszoÊç obcokrajowców zdecydowa∏a si´ na udzia∏ w
targach ze wzgl´du na mo˝liwoÊç kontaktu z dystrybutorami. A˝ 61%
poszukuje ich w∏aÊnie w Polsce, przy czym 23% - wy∏àcznie w Polsce, a
38% - w Europie Centralnej. Na targach chcà spotkaç przede wszystkim:
przedstawicieli hurtowni, dystrybutorów i odbiorców zagranicznych. W
programie towarzyszàcych targom wyk∏adów najbardziej zainteresowa∏y
ich seminaria i konferencje dla przedsi´biorców; g∏ównie na temat
eksportu i wspó∏pracy mi´dzynarodowej.
Targi zorganizowa∏a firma Polmedia Expo, która obecnie przygotowuje
wystàpienia polskich producentów bran˝y kosmetycznej na zbli˝ajàcych
si´ imprezach mi´dzynarodowych: Beyond Beauty Paris (1-4
paêdziernika), Salon International w Londynie (13-15 paêdziernika) oraz
interCHARM Rosja w Moskwie (25-28 paêdziernika). To jedne z
najwi´kszych Êwiatowych imprez, których wystawcami sà przedstawiciele
przemys∏u kosmetycznego. ¸àcznie odwiedza je niemal 160 000 goÊci:
kupcy, dystrybutorzy, hurtownicy, producenci, dostawcy surowców oraz
profesjonaliÊci. Na targach b´dzie obecny tak˝e polski magazyn „Cosmetic
Reporter”, poprzez stoisko promocyjne i dystrybucj´ magazynu wÊród
wszystkich wystawców (∏àcznie ponad 1800 firm) oraz goÊci
biznesowych, którzy odwiedzà Polskie Pawilony (co najmniej 4000 osób).
JednoczeÊnie Polmedia Expo planuje ju˝ wkrótce wprowadziç nowy
program business match making dla bran˝y kosmetycznej, w formie cyklu
spotkaƒ pomi´dzy producentami a kupcami. Szczegó∏y b´dà dost´pne ju˝
w sierpniu na stronie www.cosmeticreporter.com.

❚
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Podróbki,

czyli jak
zarobiç na
reklamie
konkurencji
Statystyki mówià same za siebie - celnicy Unii Europejskiej w
ubieg∏ym roku zarekwirowali ponad 250 milionów
podrobionych produktów, – czyli trzy razy wi´cej ni˝ rok
wczeÊniej. Wzrost o 330% w skali roku oznacza, ˝e rynek
fa∏szywek rozwija si´ w post´pie geometrycznym. Obecnie
wartoÊç podróbek znajdujàcych si´ w obrocie
mi´dzynarodowym wynosi 200 miliardów dolarów. Skàd
pochodzà? Podróbkowym potentatem sà Chiny; produkuje
si´ tu a˝ 86% imitacji. Pozosta∏e 4% nale˝y do Malezji, a 2%
- do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak zawsze
niewidzialna r´ka rynku jest po∏àczona z ramieniem klienta.
To on okreÊla, czy producentom fa∏szywek op∏aca si´ kraÊç
osiàgni´cia innych. Blisko 70% Amerykanów nie widzi w
kupowaniu imitacji znanych marek nic zdro˝nego, a 57%
nawet tego dokonuje. Synnovate przebada∏o nastawienie
oko∏o 1600 osób w USA, Serbii, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Hong Kongu do kwestii piractwa marek
towarowych. Ogó∏em 94% badanych wyzna∏o, ˝e podróbki
sà kupowane ze wzgl´du na ni˝szà cen´. Oko∏o 1/3 uwa˝a
te˝, sà tej samej jakoÊci. Wed∏ug 60% badanych z Serbii i
57% z Hong Kongu - popyt na podróbki podsyca tak˝e ich
∏atwa dost´pnoÊç.
Najbardziej niepokojàcy jest oczywiÊcie wzrost iloÊci
podrabianych leków. Ale nawet w bran˝y perfumeryjnej
kupowanie podróbek mo˝e okazaç si´ groêne dla zdrowia.
Tanie syntetyki mogà byç toksyczne, uczulajàce, jak np. pi˝ma
nitrowe stosowane w krajach azjatyckich. W odró˝nieniu od
renomowanych marek producenci podróbek nie zabiegajà o
certyfikat IFRA - International Fragrance Association,
mi´dzynarodowej organizacji czuwajàcej nad nieszkodliwoÊcià
substancji zapachowych.
„JeÊli ktoÊ stawia na pó∏ce w sklepie perfumy o nazwie
Chanel 5 i chce mnie przekonaç, ˝e to orygina∏ za okazyjnà
cen´, to wed∏ug par. 286 kodeksu karnego chce mnie sk∏oniç
do niekorzystnego rozporzàdzenia moim mieniem. A to
oszustwo zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci
i powinny si´ nim zajàç organy Êcigania”
- mówi mec. Jan Witold Kocot.

A co na ten temat sàdzà
fachowcy, przed którymi sk∏ad
i w∏aÊciwoÊci kosmetyków nie
majà ˝adnych tajemnic?
O podróbkach na rynku kosmetycznym,
z dr in˝. Jackiem Arctem i mgr in˝.
Katarzynà Pytkowskà rozmawia Milena
WiÊniowolska.
❚Jacek Arct: Produkcja podróbek zawsze jest op∏acalna,
bo omija koszty marketingu.
❚Katarzyna Pytkowska: Sprzedajemy coÊ, co wypromowa∏
ktoÊ inny.
❚J.A. Màdra podróbka jest dobrej jakoÊci, wi´c
producentowi nie grozi zniech´cenie konsumenta
po jednokrotnym zakupie.
❚K.P. Istniejà tak˝e podróbki oparte na imitacjach;
naÊladujàce produkt, ale nie b´dàce jego wiernà kopià.
Mo˝na naÊladowaç perfumy Chanel no 5, ale u˝ywaç
opakowania i nazwy podobnej, nie takiej samej. Mo˝na te˝
wprowadziç na rynek kosmetyk, zawierajàcy nowà
substancj´ czynnà – w∏aÊnie wylansowanà przez kogo
innego, kto zap∏aci∏ za jej promocj´.
❚J.A. OczywiÊcie jakoÊç orygina∏u i podróbki jest ró˝na,
chocia˝ klienci oczekujà, ˝e b´dzie podobna. Tymczasem
podróbka mo˝e nie spe∏niaç podstawowych wymogów
bezpieczeƒstwa. I pod tym wzgl´dem najgorzej jest
z imitacjami bardzo dobrze naÊladujàcymi orygina∏.
By∏ nawet taki przypadek w Polsce. Na pierwszy rzut
oka oba produkty – oryginalny i fa∏szywy - by∏y nie
do odró˝nienia. Nawet podczas u˝ytkowania, przy
rozsmarowywaniu, podróbka dawa∏a na skórze odczucia
takie, jak orygina∏. Jedynym znakiem rozpoznawczym,
dzi´ki któremu konsument móg∏ odró˝niç oba produkty,
by∏a nakr´tka, która w oryginalnym produkcie nie dokr´ca∏a
si´ do koƒca. OczywiÊcie fachowiec móg∏ dopatrzeç si´
ró˝nic w detalach: na podróbce numer seryjny zosta∏
nadrukowany czarnà czcionkà, a na oryginale – szarawà.
Ale literki mia∏y jedynie 1,5 mm… Nawet zapach by∏ taki
sam….
❚K.P. Zapach to najmniejszy problem przy podrabianiu
towarów. Wystarczy zwróciç si´ do tego samego
producenta substancji zapachowych, ˝eby wyprodukowa∏
podróbk´ odpowiedniej woni. Znajàc sk∏ad, zrobi to bez
wi´kszych trudnoÊci.
❚J.A. W tym rzecz – w takich przypadkach ró˝nice w cenie
surowców mogà byç ogromne, a dla 95% ludzi te dwa
produkty b´dà nie do odró˝nienia. OczywiÊcie fachowiec
czy aparatura poradzà sobie ze znalezieniem ró˝nic.
Ale konsumenci - nie.
❚K.P. Tak naprawd´ tylko producent mo˝e z ca∏à
pewnoÊcià stwierdziç: to mój produkt. I tu
charakterystyczna dla rynku anegdota. KiedyÊ studenci
studiów podyplomowych na Politechnice – kilkanaÊcie
osób, z których ka˝da pracowa∏a w jakimÊ koncernie
kosmetycznym – w ramach zaj´ç praktycznych przyglàdali
si´ produkcji w zak∏adzie zajmujàcym si´ tubkowaniem
kosmetyków. Kilka osób stwierdzi∏o, ˝e zak∏ad paczkuje ich
produkty…
èród∏a: Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy.
❚

cosmetic reporter

lipiec sierpieƒ 2007

29

29 30 31 MARKETING

15/7/07

1:14 AM

Page 30

■ MARKETING

Czego pragnà

Magda Wojtoƒ

K

obiety XXI wieku – niezale˝ne, samodzielne,
z coraz wy˝szymi zarobkami, majàce
decydujàce zdanie w kwestiach domowych
– stanowià coraz bardziej docenianà grup´
docelowà ka˝dego rodzaju us∏ug i produktów.
Sà ∏akomym kàskiem dla marketerów i...
nie lada problemem, bo zrozumieç kobiet´
i odkryç, czego pragnie, nie jest ∏atwo.
Tym bardziej, ˝e na rynku mamy co
najmniej trzy pokolenia konsumentek,
a ka˝de z nich inaczej pojmuje estetyk´,
bezpieczeƒstwo i pi´kno.
Alicja Cybulska, Research&Modelling Director domu
mediowego MPG twierdzi jednak, ˝e dzia∏anie
przedstawicielek ka˝dego z pokoleƒ opiera si´
na tych samych regu∏ach: altruizmu, estetyki, ∏adu
i relacji. I ta wiedza powinna byç, jej zdaniem,
podstawà budowania komunikacji skierowanej
do kobiet. W∏aÊnie na podstawie tej motywacji
– ch´ci budowania lepszego Êwiata – mo˝na
dotrzeç do kobiety przez komunikacj´ mediowà.

Regu∏a altruizmu
Potocznie altruizm definiowany jest jako postawa
przeciwstawna wobec egoizmu, u podstaw której
le˝y bezinteresowna troska o dobro innych osób
(Wikipedia). Zdaniem wielu taki opis doskonale
pasuje do kobiet. Kobiety sà szcz´Êliwe, jeÊli ludzie
w ich otoczeniu sà zadowoleni. Choç mo˝e
zabrzmi to banalnie, obiad w restauracji mo˝e
zepsuç kobiecie fakt, ˝e kelner jest nieszcz´Êliwy.
Poza tym, wed∏ug Alicji Cybulskiej, panie cz´Êciej
opierajà argumenty na generalnych zasadach:
k∏amstwo jest z∏e, szczeroÊç jest dobra,
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krzywdzenie innych jest z∏e, czynienie dobra
jest godne pochwa∏y itp.
Kobiety w wi´kszym stopniu ni˝ m´˝czyêni anga˝ujà
si´ w programy charytatywne, co wi´cej, badania
pokazujà, ˝e kobiety nie tylko cz´Êciej biorà udzia∏
w takich programach, ale równie˝ sà znacznie bardziej
hojne. Dla kobiet wa˝nà zasadà jest fair play oraz
koncentracja na stworzeniu nastroju, atmosfery, która
powoduje, ˝e inni czujà si´ dobrze. Jak wykorzystaç t´
wiedz´ w konstruowaniu komunikatu reklamowego?
Chocia˝by poprzez etyczne pozycjonowanie marki,
tzn. pokazanie, ˝e owa marka wnosi coÊ pozytywnego
do Êwiata kobiety. Mo˝na przywo∏aç tu przyk∏ad ze
Stanów Zjednoczonych, dotyczàcy reklam p∏ynu
do prania w zimnej wodzie – Tide Cold Water.
Z billboardów kobiety dowiadujà si´, co mogà
zrobiç, by tak b∏aha czynnoÊç jak pranie przynios∏a
korzyÊci ich miastu.
Gdyby wszyscy mieszkaƒcy Nowego Jorku prali
choçby tylko przez jeden dzieƒ w zimnej wodzie,
zaoszcz´dzona w ten sposób energia wystarczy∏aby
na oÊwietlenie Empire State Building przez miesiàc.
„Oszcz´dzamy mnóstwo energii” – g∏osi slogan
reklamowy Tide Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA
Gdyby wszyscy mieszkaƒcy Los Angeles prali
choçby tylko przez jeden tydzieƒ w zimnej wodzie,
zaoszcz´dzona w ten sposób energia wystarczy∏aby
na rejs statku z LA na Hawaje. „Oszcz´dzamy
mnóstwo energii” – Tide Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA
Gdyby wszyscy mieszkaƒcy Chicago prali choçby tylko
przez jeden dzieƒ w zimnej wodzie, zaoszcz´dzona
w ten sposób energia wystarczy∏aby na oÊwietlenie
stadionu Wrigley Field przez dwa miesiàce.

„Oszcz´dzamy mnóstwo energii” – Tide Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA

Regu∏a estetyki
Regu∏a estetyki mówi o tym, ˝e Êwiat, który jest
zadbany i estetyczny, dba o ludzi, którzy w nim
mieszkajà, daje komfort. Kobiety chcà stworzyç Êwiat,
w którym chcia∏yby ˝yç: czysty, subtelny, elegancki,
wyrafinowany i przede wszystkim pasujàcy do nich.

Regu∏a ∏adu
WspominaliÊmy ju˝ o tym, ˝e kobiety na ka˝dym
kroku starajà si´ sprawiaç przyjemnoÊç swoim
najbli˝szym i w miar´ mo˝liwoÊci oszcz´dzaç im
problemów. Kobiety lubià równie˝ planowaç,
organizowaç, ustalaç. Dlatego na dwa tygodnie
przed wyjazdem na wakacje sporzàdzajà list´
potrzebnych rzeczy, dlatego z kartkà i d∏ugopisem
rozmieszczajà goÊci przy stole przed wa˝nà
uroczystoÊcià i dlatego ch´tnie kupujà meble w IKEA.

Regu∏a relacji
Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, znajomi
– budowanie zdrowych relacji jest dla kobiety
bardzo wa˝ne. I jest to udowodnione naukowo.
Podczas badania przeprowadzanego na Uniwersytecie
Aberdeen w Szkocji 28 respondentom
i 28 respondentkom pokazano pary zdj´ç m´˝czyzn,
a nast´pnie poproszono o ocen´ atrakcyjnoÊci
sportretowanych panów. W kolejnym etapie badania
mi´dzy tymi dwiema fotografiami umieszczono
zdj´cie profilu kobiety, ustawione tak, jakby patrzy∏a
ona na któregoÊ z m´˝czyzn i uÊmiecha∏a si´ lub nie.
Respondentów znowu poproszono o ocen´
atrakcyjnoÊci m´˝czyzn.
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kobiety?
Podczas gdy panie wy˝ej oceni∏y zdj´cia m´˝czyzn
obdarzanych uÊmiechem kobiety ze Êrodkowego
zdj´cia, panowie postàpili odwrotnie. Wynika to
w∏aÊnie z dzia∏ania regu∏y relacji – m´˝czyzna
zauwa˝ony przez inne kobiety w spo∏ecznoÊci
w oczach pozosta∏ych zyskuje na atrakcyjnoÊci.
Ale to nie jedyne plusy bycia w grupie.
W grupie cz∏owiek czuje si´ bezpieczniej, pewniej
i raêniej. W otoczeniu przyjaznych osób problemy
wydajà si´ ∏atwiejsze do rozwiàzania, a weso∏e
sytuacje odbiera si´ jako jeszcze zabawniejsze.
Nic dziwnego, ˝e istniejà marki, które opar∏y swà
polityk´ na spo∏ecznoÊciach – choçby Avon.
Interesujàcym przyk∏adem budowania kobiecej
spo∏ecznoÊci wokó∏ okreÊlonego produktu jest Klub
Eksperta Normaderm (www.klubnormaderm.pl).
Klubowiczki mogà bezp∏atnie skorzystaç z porad
dermatologa, okreÊliç typ i stan swojej skóry, za∏o˝yç

blog, wziàç udzia∏ w konkursach, w których nagrodami
sà kosmetyki Vichy, a tak˝e podyskutowaç na temat
toników czy kremów.
Bo kobiety uwielbiajà rozmawiaç, pytaç, porównywaç
doÊwiadczenia zwiàzane z kosmetykami, wymieniaç
mi´dzy sobà pomys∏y na maseczki domowej roboty
i zdj´cia fryzur na specjalne okazje. Kobiecà form´
Web 2.0 prezentujà fora portali typu wizaz.pl, gdzie
mo˝na porozmawiaç na temat idealnej sukni,
najlepszego sklepu z dodatkami, a tak˝e przyznaç
Z∏otà Malin´ sukience, która poszerza optycznie. Tym,
którzy lubià „poklikaç” m.in. na temat stylów ubierania
si´ i upi´kszania rodzimych i zagranicznych celebrities,
mo˝na poleciç e-forum czasopisma „Glamour”.
Kluczem do Klubu Glamour jest SMS za 2 z∏ote plus
VAT. To stosunkowo tani bilet do e-spo∏ecznoÊci pe∏nej
blasku i wspólnych zainteresowaƒ. Grup zrzeszajàcych
panie niezadowolone ze swojego wyglàdu mo˝e

powstaç w naszym kraju wi´cej. Jak pokazujà badania
firmy Dove, coraz wi´cej Polek ma problemy z
samoakceptacjà oraz poczuciem w∏asnej wartoÊci.
Odpowiedzià na wyniki tych badaƒ jest kampania
Dove „Prawdziwe Pi´kno”. Jednym z najwa˝niejszych
elementów kampanii jest „Manifest Prawdziwego
Pi´kna”, b´dàcy deklaracjà wartoÊci i celów, które
przyÊwiecajà organizatorom, a zarazem sà podzielane
przez osoby popierajàce kampani´. Ka˝dy ma
mo˝liwoÊç podpisania Manifestu, wchodzàc na stron´
www.prawdziwepiekno.pl.
Artyku∏ pochodzi z portalu Marketing Przy
Kawie i powsta∏ na podstawie prelekcji Alicji
Cybulskiej „Wyzwania komunikacji skierowanej
do kobiet", wyg∏oszonej podczas konferencji
MPG „Budowanie marek poprzez komunikacj´
mediowà" (Warszawa, 18 stycznia 2007 r.).
❚

❚Cecha

❚M´˝czyzna

❚Kobieta

Intelekt

analityczny, skoncentrowany, logiczny

emocjonalna, abstrakcyjna

Podstawowa reakcja

akcja

emocje, uczucia

Odpowiedê na stres

walcz lub uciekaj

pomó˝, zaopiekuj si´
lub szukaj pomocy, opieki

Zainteresowania

rzeczy

ludzie

Strategia przetrwania

budowanie hierarchii, w∏adzy

budowanie relacji i zwiàzków

Motywacja

sukces

budowanie lepszego Êwiata
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■ BYLIÂMY TAM

Poznaj Avon na nowo!
Poznaj telefoni´
komórkowà myAvon
BYLIÂMY TAM
Avon – Êwiatowy lider na rynku kosmetycznym, ekspert
w Êwiecie pi´kna, firma, która oferuje kobietom mo˝liwoÊç
najwygodniejszych, bezpoÊrednich zakupów i szanse rozwoju
zawodowego – uruchamia nowà telefoni´ komórkowà
myAvon. To nowe przedsi´wzi´cie jest odpowiedzià firmy
na oczekiwania wspó∏czesnych kobiet, które chcà szybko
i w prosty sposób komunikowaç si´ z najbli˝szymi,
z przyjació∏mi czy partnerami biznesowymi. myAvon to drugi
na polskim rynku wirtualny operator (tzw. MVNO) i pierwsza
taka inicjatywa Avonu na Êwiecie. Partnerem przedsi´wzi´cia
jest lider rynku telefonii komórkowej, firma Orange, która
udost´pnia swojà infrastruktur´ oraz prefiks 789.
G∏ówne has∏a cechujàce nowà ofert´ to
„oszcz´dnoÊç” i „wygoda”.
– Firma kosmetyczna i telefonia komórkowa?
Zdawa∏oby si´, ˝e nie ma to ze sobà nic wspólnego,
ale Avon szuka wcià˝ nowych, bliskich kobietom rozwiàzaƒ.
Naszà misjà jest rozumienie i odpowiadanie na potrzeby
i oczekiwania kobiet. Lubimy zaskakiwaç i dawaç nowe
mo˝liwoÊci wspó∏pracy – mówi Jacek Dziekoƒski,
Dyrektor Generalny Avon Cosmetics Polska.
Nasza oferta skierowana jest g∏ównie do paƒ, ale i m´˝czyzn
mo˝e skusiç choçby atrakcyjny cennik – dodaje.
Cosmetic Reporter wzià∏ udzia∏ w prezentacji nowego
wirtualnego operatora My Avon, która odby∏a si´
w niedawno otwartym hotelu Hilton w Warszawie.
❚
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■ PRAWO
MARKETING
Czego pragn_ kobiety?
Magda Wojto_
Kobiety XXI wieku – niezale_ne, samodzielne, z
coraz wy_szymi zarobkami, maj_ce decyduj_ce
zdanie w kwestiach domowych – stanowi_ coraz
bardziej docenian_ grup_ docelow_ ka_dego rodzaju
us_ug i produktów. S_ _akomym k_skiem dla
marketerów i... nie lada problemem, bo zrozumie_
kobiet_ i odkry_, czego pragnie, nie jest _atwo. Tym
bardziej, _e na rynku mamy co najmniej trzy
pokolenia konsumentek, a ka_de z nich inaczej
pojmuje estetyk_, bezpiecze_stwo i pi_kno.
Alicja Cybulska, Research&Modelling Director domu
mediowego MPG twierdzi jednak, _e dzia_anie
przedstawicielek ka_dego z pokole_ opiera si_ na
tych samych regu_ach: altruizmu, estetyki, _adu i
relacji. I ta wiedza powinna by_, jej zdaniem,
podstaw_ budowania komunikacji skierowanej do
kobiet. W_a_nie na podstawie tej motywacji – ch_ci
budowania lepszego _wiata – mo_na dotrze_ do
kobiety przez komunikacj_ mediow_.

atrakcyjno_ci m__czyzn.
Podczas gdy panie wy_ej oceni_y zdj_cia m__czyzn
obdarzanych u_miechem kobiety ze _rodkowego
zdj_cia, panowie post_pili odwrotnie. Wynika to
w_a_nie z dzia_ania regu_y relacji – m__czyzna
zauwa_ony przez inne kobiety w spo_eczno_ci w
oczach pozosta_ych zyskuje na atrakcyjno_ci. Ale to
nie jedyne plusy bycia w grupie.
W grupie cz_owiek czuje si_ bezpieczniej, pewniej i
ra_niej. W otoczeniu przyjaznych osób problemy
wydaj_ si_ _atwiejsze do rozwi_zania, a weso_e
sytuacje odbiera si_ jako jeszcze zabawniejsze. Nic
dziwnego, _e istniej_ marki, które opar_y sw_
polityk_ na spo_eczno_ciach – cho_by Avon.
Interesuj_cym przyk_adem budowania kobiecej
spo_eczno_ci wokó_ okre_lonego produktu jest Klub
Eksperta Normaderm (www.klubnormaderm.pl).
Klubowiczki mog_ bezp_atnie skorzysta_ z porad
dermatologa, okre_li_ typ i stan swojej skóry,
za_o_y_ blog, wzi__ udzia_ w konkursach, w których
nagrodami s_ kosmetyki Vichy, a tak_e
podyskutowa_ na temat toników czy kremów.
Bo kobiety uwielbiaj_ rozmawia_, pyta_,
porównywa_ do_wiadczenia zwi_zane z
kosmetykami, wymienia_ mi_dzy sob_ pomys_y na
maseczki domowej roboty i zdj_cia fryzur na
specjalne okazje. Kobiec_ form_ Web 2.0 prezentuj_
fora portali typu wizaz.pl, gdzie mo_na porozmawia_
na temat idealnej sukni, najlepszego sklepu z
dodatkami, a tak_e przyzna_ Z_ot_ Malin_ sukience,
która poszerza optycznie. Tym, którzy lubi_
„poklika_" m.in. na temat stylów ubierania si_ i
upi_kszania rodzimych i zagranicznych celebrities,
mo_na poleci_ e-forum czasopisma „Glamour".
Kluczem do Klubu Glamour jest SMS za 2 z_ote
plus VAT. To stosunkowo tani bilet do espo_eczno_ci pe_nej blasku i wspólnych
zainteresowa_. Grup zrzeszaj_cych panie
niezadowolone ze swojego wygl_du mo_e powsta_
w naszym kraju wi_cej. Jak pokazuj_ badania firmy
Dove, coraz wi_cej Polek ma problemy z
samoakceptacj_ oraz poczuciem w_asnej warto_ci.
Odpowiedzi_ na wyniki tych bada_ jest kampania
Dove „Prawdziwe Pi_kno". Jednym z
najwa_niejszych elementów kampanii jest „Manifest
Prawdziwego Pi_kna", b_d_cy deklaracj_ warto_ci i
celów, które przy_wiecaj_ organizatorom, a zarazem
s_ podzielane przez osoby popieraj_ce kampani_.
Ka_dy ma mo_liwo__ podpisania Manifestu,
wchodz_c na stron_ www.prawdziwepiekno.pl.
Cecha
Intelekt

M__czyzna Kobieta

FOTO: archiwum

Regu_a altruizmu
Potocznie altruizm definiowany jest jako postawa
przeciwstawna wobec egoizmu, u podstaw której
le_y bezinteresowna troska o dobro innych osób
(Wikipedia). Zdaniem wielu taki opis doskonale
pasuje do kobiet. Kobiety s_ szcz__liwe, je_li ludzie
w ich otoczeniu s_ zadowoleni. Cho_ mo_e zabrzmi
to banalnie, obiad w restauracji mo_e zepsu_
kobiecie fakt, _e kelner jest nieszcz__liwy. Poza tym,
wed_ug Alicji Cybulskiej, panie cz__ciej opieraj_
argumenty na generalnych zasadach: k_amstwo jest
z_e, szczero__ jest dobra, krzywdzenie innych jest
z_e, czynienie dobra jest godne pochwa_y itp.
Kobiety w wi_kszym stopniu ni_ m__czy_ni
anga_uj_ si_ w programy charytatywne, co wi_cej,
badania pokazuj_, _e kobiety nie tylko cz__ciej bior_
udzia_ w takich programach, ale równie_ s_
znacznie bardziej hojne. Dla kobiet wa_n_ zasad_
jest fair play oraz koncentracja na stworzeniu
nastroju, atmosfery, która powoduje, _e inni czuj_
si_ dobrze. Jak wykorzysta_ t_ wiedz_ w
konstruowaniu komunikatu reklamowego?
Chocia_by poprzez etyczne pozycjonowanie marki,
tzn. pokazanie, _e owa marka wnosi co_
pozytywnego do _wiata kobiety. Mo_na przywo_a_
tu przyk_ad ze Stanów Zjednoczonych, dotycz_cy
reklam p_ynu do prania w zimnej wodzie – Tide
Cold Water. Z billboardów kobiety dowiaduj_ si_, co

mog_ zrobi_, by tak b_aha czynno__ jak pranie
przynios_a korzy_ci ich miastu.
Gdyby wszyscy mieszka_cy Nowego Jorku prali
cho_by tylko przez jeden dzie_ w zimnej wodzie,
zaoszcz_dzona w ten sposób energia wystarczy_aby
na o_wietlenie Empire State Building przez miesi_c.
„Oszcz_dzamy mnóstwo energii" – g_osi slogan
reklamowy Tide Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA
Gdyby wszyscy mieszka_cy Los Angeles prali cho_by
tylko przez jeden tydzie_ w zimnej wodzie,
zaoszcz_dzona w ten sposób energia wystarczy_aby
na rejs statku z LA na Hawaje. „Oszcz_dzamy
mnóstwo energii" – Tide Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA
Gdyby wszyscy mieszka_cy Chicago prali cho_by
tylko przez jeden dzie_ w zimnej wodzie,
zaoszcz_dzona w ten sposób energia wystarczy_aby
na o_wietlenie stadionu Wrigley Field przez dwa
miesi_ce. „Oszcz_dzamy mnóstwo energii" – Tide
Cold Water.
Tide NY, Agencja: Saatchi, Nowy Jork, USA
Regu_a estetyki
Regu_a estetyki mówi o tym, _e _wiat, który jest
zadbany i estetyczny, dba o ludzi, którzy w nim
mieszkaj_, daje komfort. Kobiety chc_ stworzy_
_wiat, w którym chcia_yby _y_: czysty, subtelny,
elegancki, wyrafinowany i przede wszystkim pasuj_cy
do nich.
Regu_a _adu
Wspominali_my ju_ o tym, _e kobiety na ka_dym
kroku staraj_ si_ sprawia_ przyjemno__ swoim
najbli_szym i w miar_ mo_liwo_ci oszcz_dza_ im
problemów. Kobiety lubi_ równie_ planowa_,
organizowa_, ustala_. Dlatego na dwa tygodnie
przed wyjazdem na wakacje sporz_dzaj_ list_
potrzebnych rzeczy, dlatego z kartk_ i d_ugopisem
rozmieszczaj_ go_ci przy stole przed wa_n_
uroczysto_ci_ i dlatego ch_tnie kupuj_ meble w
IKEA.
Regu_a relacji
Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, znajomi –
budowanie zdrowych relacji jest dla kobiety bardzo
wa_ne. I jest to udowodnione naukowo. Podczas
badania przeprowadzanego na Uniwersytecie
Aberdeen w Szkocji 28 respondentom i 28
respondentkom pokazano pary zdj__ m__czyzn, a
nast_pnie poproszono o ocen_ atrakcyjno_ci
sportretowanych panów. W kolejnym etapie badania
mi_dzy tymi dwiema fotografiami umieszczono
zdj_cie profilu kobiety, ustawione tak, jakby patrzy_a
ona na którego_ z m__czyzn i u_miecha_a si_ lub
nie. Respondentów znowu poproszono o ocen_
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analityczny, skoncentrowany, logiczny
emocjonalna, abstrakcyjna
Podstawowa reakcja
akcja
emocje, uczucia
Odpowied_ na stres
walcz lub uciekaj
pomó_, zaopiekuj si_ lub szukaj pomocy, opieki
Zainteresowania
rzeczy
ludzie
Strategia prze
trwania
budowanie hierarchii, w_adzy
budowanie relacji i zwi_zków
Motywacja
sukces
budowanie lepszego _wiata
***
Artyku_ pochodzi z portalu Marketing Przy Kawie i
powsta_ na podstawie prelekcji Alicji Cybulskiej
„Wyzwania komunikacji skierowanej do kobiet",
wyg_oszonej podczas konferencji MPG „Budowanie
marek poprzez komunikacj_ mediow_" (Warszawa,
18 stycznia 2007 r.).

MARKETING
Podróbki, czyli jak zarobiç na reklamie konkurencji
Statystyki mówià same za siebie - celnicy Unii
Europejskiej w ubieg∏ym roku zarekwirowali ponad
250 milionów podrobionych produktów, – czyli trzy
razy wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. Wzrost o 330% w
skali roku oznacza, ˝e rynek fa∏szywek rozwija si´ w
post´pie geometrycznym. Obecnie wartoÊç
podróbek znajdujàcych si´ w obrocie
mi´dzynarodowym wynosi 200 miliardów dolarów.
Skàd pochodzà? Podróbkowym potentatem sà
Chiny; produkuje si´ tu a˝ 86% imitacji. Pozosta∏e
4% nale˝y do Malezji, a 2% - do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Jak zawsze niewidzialna r´ka
rynku jest po∏àczona z ramieniem klienta. To on
okreÊla, czy producentom fa∏szywek op∏aca si´ kraÊç
osiàgni´cia innych. Blisko 70% Amerykanów nie
widzi w kupowaniu imitacji znanych marek nic
zdro˝nego, a 57% nawet tego dokonuje. Synnovate
przebada∏o nastawienie oko∏o 1600 osób w USA,
Serbii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Hong
Kongu do kwestii piractwa marek towarowych.
Ogó∏em 94% badanych wyzna∏o, ˝e podróbki sà
kupowane ze wzgl´du na ni˝szà cen´. Oko∏o 1/3
uwa˝a te˝, sà tej samej jakoÊci. Wed∏ug 60%
badanych z Serbii i 57% z Hong Kongu - popyt na
podróbki podsyca tak˝e ich ∏atwa dost´pnoÊç.
ZkKjwpt. p i.K– nw d No d-L C.L,3.
Najbardziej niepokojàcy jest oczywiÊcie wzrost iloÊci
podrabianych leków. Ale nawet w bran˝y
perfumeryjnej kupowanie podróbek mo˝e okazaç
si´ groêne dla zdrowia. Tanie syntetyki mogà byç
toksyczne, uczulajàce, jak np. pi˝ma nitrowe
stosowane w krajach azjatyckich. W odró˝nieniu od
renomowanych marek producenci podróbek nie
zabiegajà o certyfikat IFRA - International Fragrance
Association, mi´dzynarodowej organizacji
czuwajàcej nad nieszkodliwoÊcià substancji
zapachowych.
„JeÊli ktoÊ stawia na pó∏ce w sklepie perfumy o
nazwie Chanel 5 i chce mnie przekonaç, ˝e to
orygina∏ za okazyjnà cen´, to wed∏ug par. 286
kodeksu karnego chce mnie sk∏oniç do
niekorzystnego rozporzàdzenia moim mieniem. A to
oszustwo zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci i
powinny si´ nim zajàç organy Êcigania” - mówi
mec. Jan Witold Kocot.

J.A. Màdra podróbka jest dobrej jakoÊci, wi´c
producentowi nie grozi zniech´cenie konsumenta
po jednokrotnym zakupie.
K.P. Istniejà tak˝e podróbki oparte na imitacjach;
naÊladujàce produkt, ale nie b´dàce jego wiernà
kopià. Mo˝na naÊladowaç perfumy Chanel no 5, ale
u˝ywaç opakowania i nazwy podobnej, nie takiej
samej. Mo˝na te˝ wprowadziç na rynek kosmetyk,
zawierajàcy nowà substancj´ czynnà – w∏aÊnie
wylansowanà przez kogo innego, kto zap∏aci∏ za jej
promocj´.
J.A. OczywiÊcie jakoÊç orygina∏u i podróbki jest
ró˝na, chocia˝ klienci oczekujà, ˝e b´dzie podobna.
Tymczasem podróbka mo˝e nie spe∏niaç
podstawowych wymogów bezpieczeƒstwa. I pod
tym wzgl´dem najgorzej jest z imitacjami bardzo
dobrze naÊladujàcymi orygina∏. By∏ nawet taki
przypadek w Polsce. Na pierwszy rzut oka oba
produkty – oryginalny i fa∏szywy - by∏y nie do
odró˝nienia. Nawet podczas u˝ytkowania, przy
rozsmarowywaniu, podróbka dawa∏a na skórze
odczucia takie, jak orygina∏. Jedynym znakiem
rozpoznawczym, dzi´ki któremu konsument móg∏
odró˝niç oba produkty, by∏a nakr´tka, która w
oryginalnym produkcie nie dokr´ca∏a si´ do koƒca.
OczywiÊcie fachowiec móg∏ dopatrzeç si´ ró˝nic w
detalach: na podróbce numer seryjny zosta∏
nadrukowany czarnà czcionkà, a na oryginale –
szarawà. Ale literki mia∏y jedynie 1,5 mm… Nawet
zapach by∏ taki sam….
K.P. Zapach to najmniejszy problem przy
podrabianiu towarów. Wystarczy zwróciç si´ do tego
samego producenta substancji zapachowych, ˝eby
wyprodukowa∏ podróbk´ odpowiedniej woni. Znajàc
sk∏ad, zrobi to bez wi´kszych trudnoÊci.
J.A. W tym rzecz – w takich przypadkach ró˝nice w
cenie surowców mogà byç ogromne, a dla 95%
ludzi te dwa produkty b´dà nie do odró˝nienia.
OczywiÊcie fachowiec czy aparatura poradzà sobie
ze znalezieniem ró˝nic. Ale konsumenci - nie.
K.P. Tak naprawd´ tylko producent mo˝e z ca∏à
pewnoÊcià stwierdziç: to mój produkt. I tu
charakterystyczna dla rynku anegdota. KiedyÊ
studenci studiów podyplomowych na Politechnice
– kilkanaÊcie osób, z których ka˝da pracowa∏a w
jakimÊ koncernie kosmetycznym – w ramach zaj´ç
praktycznych przyglàdali si´ produkcji w zak∏adzie
zajmujàcym si´ tubkowaniem kosmetyków. Kilka
osób stwierdzi∏o, ˝e zak∏ad paczkuje ich produkty…

èród∏a: Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy.

A co na ten temat sàdzà fachowcy, przed którymi
sk∏ad i w∏aÊciwoÊci kosmetyków nie majà ˝adnych
tajemnic? O podróbkach na rynku kosmetycznym, z
dr in˝. Jackiem Arctem i mgr in˝. Katarzynà
Pytkowskà rozmawia Milena WiÊniowolska.
Jacek Arct: Produkcja podróbek zawsze jest
op∏acalna, bo omija koszty marketingu.
Katarzyna Pytkowska: Sprzedajemy coÊ, co
wypromowa∏ ktoÊ inny.
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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

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