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Producenci napojów z oczekiwaniem obserwują prognozy pogody i czekają na ciepłe dni lata, kiedy to słupki sprzedażowe
wystrzelą w górę. Jednak i tak na rynku nie dzieje się źle. 2014 przyniósł lekki wzrost. Wciąż rosną takie kategorie, jak
wody, napoje gazowane (w tym cola) czy napoje dla dzieci.
Perspektywy też są pozytywne - producenci napojów zakładają kontynuację pozytywnego trendu w 2015
r., ale raczej nie będą to spektakularne wzrosty. Rynek będzie się zmieniał w poszczególnych kategoriach.
Szybciej będą rozwijały się takie segmenty, jak: wody, soki i nektary oraz napoje prozdrowotne (funkcjonalne). Te kategorie czekają największe wzrosty.

Świadomi kupują wody

Segment wód butelkowanych, jako alternatywa dla soków i słodkich napojów, dynamicznie rozwija się
w Polsce. Kategoria ta będzie rosła dalej w naszym kraju, chociażby z racji tego, że w porównaniu ze
spożyciem per capita w krajach Europy Zachodniej, Polska jest jeszcze wciąż w tyle. A trendy zawsze
przychodzą z Zachodu.
W ostatnich latach segment ten korzysta ze zwiększonego zainteresowania konsumentów zdrowym trybem
życia i aktywnością fizyczną, która sprzyja uzupełnianiu płynów w organizmie. Aż 72 proc. konsumentów
badanych przez firmę Mintel jest świadomych, że powinno się pić 1,5 litra wody dziennie.
Dlatego producenci chcą rozszerzać ofertę wód. A innowacje w tym segmencie polegają głównie na dodawaniu smaku, zmianie opakowań czy różnicowaniu nasycenia dwutlenkiem węgla.
Ciekawie wyglądają także perspektywy dla segmentu napojów funkcjonalnych, które są często wodami
znanych marek z dodawanymi witaminami czy substancjami mineralnymi (zgodnie z prawem unijnym
nie można na wodę z dodatkami mówić „woda funkcjonalna”).
Segment napojów funkcjonalnych znajduje się na początku drogi rozwoju. W Europie Zachodniej rośnie
on bardzo dynamicznie, więc przewiduje się podobne trendy w Polsce. Już prawie wszyscy gracze rynku
napojowego upatrują wzrostów i planują inwestycje w tej kategorii.
W tym kierunku będzie się rozwijał segment energetyków, który na razie rośnie, choć nie są to spektakularne
wzrosty. Eksperci zakładają, że będzie się zmieniał w kierunku napojów izotonicznych oraz funkcjonalnych.

Soki w odwrocie

W ostatnich sezonach rynek SNN (soki, nektary i napoje owocowe) nie był rozwojowy. Kategorię tę dopadła
stabilizacja i drobne spadki. Polacy nauczywszy się pić wodę, rezygnowali z soków, ponieważ panowało przeświadczenie, że zawierają one dużą ilość cukrów. Dopiero kampanie edukacyjne producentów wyjaśniły, że
owszem – cukry są, ale w postaci fruktozy, czyli naturalnego cukru, który występuje także w owocach, a prawo
unijne zabrania sztucznego dosładzania soków.

Producenci skupieni wokół Krajowej Unii Producentów Soków pracują nad tym, by spożycie soków,
nektarów i napojów wzrosło w dłuższej perspektywie i przekroczyło średnią unijną, która obecnie
wynosi średnio 20 litrów rocznie na osobę. Potencjał w Polsce jest taki, że powinno się to osiągnąć
w ciągu kilku najbliższych lat.
Wartość kategorii soków, nektarów i napojów szacuję się na ok. 3,5 mld zł.
Motorem segmentu mogą być soki NFC (nie z koncentratu). Jest to wprawdzie na razie bardzo mały
kawałek tego segmentu, ale przyrosty sprzedaży rok do roku są nawet dwucyfrowe.
Zdaniem ekspertów, soki NFC to nie chwilowa moda, ale długotrwały trend, który będzie się umacniał.
Trzeba jednak podkreślić, że jest to nisza i uzupełnienie kategorii SNN, więc raczej nie zdominuje
całego rynku. Jest jednak szansą na poszerzenie i wzbogacenie rynku.
Obecnie produkcją soków NFC zajmuje się około 50 podmiotów, w tym grupy producentów owoców i warzyw. Co ciekawe, producenci soków z koncentratu poszerzają swoją ofertę o soki NFC, co
oznacza, że upatrują zyski w tym trendzie.

Dla młodszych i starszych

Stale rośnie segment napojów dla dzieci, choć nie są spektakularne wzrosty. Kategoria rozwija się w kierunku wód butelkowanych.
Z drugiej strony – wydaje się, że specjalizowanie się w napojach dla odbiorców 40+ oraz seniorów ma
sens w obecnej sytuacji demograficznej. Wiele firm obserwuje te zmiany i dlatego właśnie stawia na segment napojów funkcjonalnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że konsument 40+ to dziś aktywny, młody
człowiek i potrzebuje witamin i składników mineralnych, by nie „wypaść z formy”.

Cena czyni cuda

Wzrost konsumpcji napojów na pewno nie jest zagrożony przez rosnące ceny tych produktów. Obecnie
na ceny wpływa duża walka cenowa i coraz większy udział sprzedaży w promocjach. To deprecjonuje cenę
na rynku – jest duży nacisk ze strony sprzedawców na zmniejszanie cen. Nie jest to proste, zwłaszcza
w perspektywie wysokich cen surowców (cukru, opakowań, ropy naftowej).
Oczekuje się, że ceny napojów w 2015 r. pozostaną stabilne.
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