
Post test kampanii reklamowej mięsa 
certyfikowanego QAFP

Raport IMAS International Sp. z o.o. 
przygotowany dla UPEMI

Wrocław, maj 2020



Spis treści

2

1
Wnioski i rekomendacje 3

2
Informacje o badaniu i metodologia 7

3
Znajomość znaku QAFP 13

4
Opinia o mięsie certyfikowanym QAFP 19

5
Ocena kampanii reklamowej QAFP 33

6
Zachowania i postawy 38



Wnioski i rekomendacje
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▪ Uwaga ogólna do wyników badania: Kampania reklamowa mięsa certyfikowanego QAFP została zauważona przez konsumentów, a jej odbiór jest
pozytywny. Biorąc jednak pod uwagę, że ostatnia część kampanii była realizowana w okresie najszerzej zakrojonych działań mających na celu
ograniczenie rozwoju pandemii COVID – 19 na terenie Polski (zamknięte centra handlowe, hotele, restauracje itp., ograniczona liczona osób na m2
placówki handlowej w jednym czasie itp.) można się spodziewać, że gdyby ta sytuacja nie miała miejsca wyniki byłby znacząco lepsze. W ostatnich ok.
2 miesiącach przed realizacją post testu kampanii konsumenci mieli bowiem ograniczoną możliwość zetknięcia się z materiałami reklamowymi.
Wprowadzone ograniczenia wpłynęły na ich zachowania zakupowe np. :

• zakupy realizowane rzadziej ale większe,

• częstsza realizacja zakupów w sklepie osiedlowym niż w dużym markecie położonym dalej od domu,

• ograniczenie przeglądania gazetek reklamowych sklepów przez niektóre grupy konsumentów ze względu na obawy zakażenia

• mniejsza gotowość do płacenia więcej za żywność certyfikowaną oraz rzadsze jej poszukują.

• Itp..

Wnioski i rekomendacje (1)
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Kluczowe wnioski i rekomendacje
▪ Prowadzona kampania przyniosła wzrost następujących wskaźników:

• znajomość spontaniczna znaku QAFP wzrosła we wszystkich analizowanych grupach. Co 20ty regularny klient Kaufland wymienia go
spontanicznie. Biorąc pod uwagę, że połowa z nich nie potrafi żadnego znaku jakości, jest to wynik całkiem niezły, niemniej jest jeszcze znaczne
pole do poprawy.

• znajomość wspomagana znaku wzrosła w jednej, ale za to z ważniejszych grup badanych - klientów sklepów Kaufland – obecnie co czwarty z
nich (24%) deklaruje znajomość znaku.

• Świadomość produktów objętych certyfikacją QAFP - w porównaniu do jesieni znacząco wzrosła (z 34% do 48%) liczba osób kojarzących QAFP z
mięsem, wśród tych którzy przynajmniej raz zetknęli się ze znakiem. Jest to bardzo dobry i ważny wynik, świadczący o tym, że prowadzona
kampania i inne działania umocniły prawidłowe skojarzenia z marką/ znakiem. Co ważne kampania umocniła nie tylko skojarzenia znaku QAFP z
mięsem jako takim ale z konkretnymi jego rodzajami – już nie 2/5 ale połowa osób, które zetknęły się ze znakiem QAFP potrafi spontanicznie
wskazać jakie rodzaje mięsa są nim objęte. Umocniły się skojarzenia konsumentów z mięsem wieprzowymi i drobiowym QAFP – co jest
powiązane wprost z prowadzoną komunikacją.



Wnioski i rekomendacje (2)
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Kluczowe wnioski i rekomendacje
• Skojarzenia z mięsem certyfikowanym QAFP – w długim okresie kampania wpłynęła na wzrost skojarzeń z delikatnością mięsa oraz korzyścią z

kupowania polskich produktów. Są to skojarzenia które silnie i na długi czas zakotwiczyły się w świadomości konsumentów znających znak QAFP.
W krótkim okresie kampania działa natomiast w bardzo szerokim spektrum, jednak głównie odnośnie atrybutów samego produktu, a nie korzyści
wynikających z jego zakupu - podbija przede wszystkim takie atrybuty jak:

✓ mięso barwy różowo – czerwonej,

✓ kruche,

✓ soczyste,

✓ łatwe w obróbce

co jest zapewne konsekwencją zapoznania się i zapamiętania głównego hasła reklamowego kampanii - ”Świeżość, kruchość i soczystość
gwarantowana znakiem jakości”. Biorąc pod uwagę powyższe, sugerujemy by kolejna kampania większy nacisk kładła na korzyści

▪ Porównanie wskaźników chęci zakupu oraz polecania mięsa certyfikowanego QAFP między pomiarami (październik’2019 vs maj’2020) –
długookresowy wpływ kampanii - wskazuje na ich znaczące obniżenie. Biorąc jednak pod uwagę krótkoterminowy wpływ kampanii (pomiar przed i po
pokazaniu materiałów reklamowych respondentom), gdzie obserwowane są znaczące wzrosty tychże wskaźników po zobaczeniu materiałów
reklamowych – można z wysokim prawdopodobieństwem podejrzewać, że obniżenie wskaźników chęci zakupu i polecania w długim okresie jest
związane przede wszystkim sytuacją wywołaną przez pandemię COVID – 19. Mniej okazji zakupowych, zakaz/ ograniczenie spotkań zarówno
rodzinnych jak i zawodowych czy negatywne informacje płynące z rynku o zwolnieniach oraz cięciach płac, zminimalizował okazje oraz dodatkowo
mógł zniechęcać do polecania produktów z certyfikatem jakości, które zazwyczaj postrzegane są jako droższe.

▪ Kampania miała szeroki zasięg a wykorzystane materiały reklamowe zostały bardzo dobrze przyjęte:

• prezentowane materiały podobały się prawie trzem czwartym (72%) badanych. Tylko co 20tej osobie kampania się nie podobała.

• najlepiej odebrany został plakat „z miłości do jakości” - co piąty badany uznaje go za najlepszy z całej kampanii – można rozważyć wykorzystanie
jej w przyszłości. Co ważne dla ogólnej oceny kampanii, co czwarty (20%) badany deklaruje, że wszystkie reklamy podobały mu się tak samo, a
tylko co 14ty (7%), że żadna z nich.

• jednak trzecia dorosłych Polaków deklaruje, że zetknęła się z ostatnią kampanią mięsa certyfikowanego znakiem QAFP (z którymkolwiek z
plakatów). Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że końcówka kampanii realizowana była w okresie pandemii.



Podsumowanie  - najważniejsze wyniki – efektywność 
kampanii
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Wpływ kampanii na wybrane wskaźniki

Świadomość co stoi za znakiem QAFP

%

Październik 2019

Maj 2020

28

Prawdopodobieństwo zakupu – słyszeli o QAFP, 
krótkoterminowy wpływ kampanii

41%

53%

Top2Box (9i10 na skali 1-
10→bardzo prawdopodobne, że 
kupią w najbliższym czasie)

Ocena kampanii mięsa certyfikowanego QAFP %

Dotarcie reklamy - % osób które się z nią zetknęły (po pokazaniu materiałów)

4834

Wpływ reklamy na ocenę mięsa certyfikowanego QAFP

Jest delikatne

Jest barwy różowo -
czerwonej

Polski produkt 58

66

69

72

60 65

Chęć polecania (odsetek promotorów) wśród 
znających QAFP – krótkoterminowy

P
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m
o
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y

42% 52%34

+10p.proc.

+8p.proc.

MIĘSO Jakie?

Przed 
pokazaniem 

reklamy

Po pokazaniu 
reklamy

Przed pokazaniem 
reklamy

Po pokazaniu 
reklamy

Ocena kampanii reklamowej - % Top2Box „min. bardzo mi się podoba”

32 56 55

Ogół Polaków 
18-64 lata

Słyszeli o QAFP Regularni Klienci  
Kaufland

41 64 56

Ogół Polaków 
18-64 lata

Słyszeli o QAFP Regularni Klienci  
Kaufland

+9p.proc.

+6p.proc.

+5p.proc.

Top2Box  - reklama wpływa 
zdecydowanie + raczej  
pozytywnie 67

Low2Box  - reklama wpływa 
zdecydowanie + raczej  
negatywnie
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Informacje o badaniu i metodologia
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Pre test Post test

Znający znak QAFP 144 158

Kupili mięso ze znakiem 
QAFP

89 101

Klienci (regularni) Kaufland 289 237*

Metodologia badania
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Cel projektu Badana próba Realizacja badania

Ocena efektywności kampanii 
reklamowej QAFP Ogólnopolska Badanie CAWI

Głównym celem badania było określenie wpływu 
kampanii na stopień świadomości znaku QAFP 
oraz postrzegania produktów nim oznaczonych:

✓ Świadomość spontaniczna oraz wspomagana 
znaku, 

✓ Świadomość reklamy

✓ Świadomość produktów objętych certyfikacją 
QAFP

✓ Postrzeganie, wizerunek produktów 
oznaczonych QAFP, jak również wartości jakie 
za sobą niesie

✓ Chęć zakupu i polecania produktów 
oznakowanych QAFP

✓ Ocena kampanii reklamowej QAFP

Ocena efektywności poprzez porównanie 
poszczególnych wskaźników przed i po 
rozpoczęciu kampanii. 

Tak samo jak pre test, badanie po zakończeniu 
kampanii reklamowej zrealizowano na 
reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-64 
lata. Próba była kontrolowana ze względu na 
płeć, wiek 18-64 lat, wykształcenie i miejsce 
zamieszkania (wielkość zamieszkania i region)

W sumie zrealizowano 807 (pre test) i 817 (post 
test) wywiadów, w tym np:

Badanie zrealizowane zostało techniką 
wywiadów internetowych (CAWI) na Panelu 
IMAS On-line.

Termin realizacji:

• 18-30.10.2019 – pre test/ przed kampanią

• 30.04-11.05.2020* - post test/ po 
zakończeniu kampanii 

*uwaga: drugi pomiar realizowany w trakcie pandemii 
COVID-19, nadal obowiązują niektóre obostrzenia 
odnośnie wizyt w sklepach → na wyniki mogła mieć 
wpływ zmiana zachowań konsumentów jaka zaszła od 
czasu ogłoszenia epidemii – np. realizacja większych 
zakupów ale rzadziej, co przekłada się na mniejszą szansę 
zetknięcia z informacją o QAFP.



Jak czytać wyniki? – analizowane grupy i błąd statystyczny
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Analizowane grupy

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP 
Regularny 
klient sklepów 
Kaufland**

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland*

*Przyporządkowanie na podstawie kodu pocztowego respondenta i bazy sklepów
** Kupujący w Kaufland przynajmniej raz w tygodniu
*** na podstawie odpowiedzi  na pytanie, po pokazaniu materiałów wizualnych z kampanii

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
z bilbordem*

Kupili mięso za 
znakiem QAFP

Pre test N=807 N=376 N=169 N=289 N=144 N=89

Post test N=817 N=354 N=159 N=237 N=158 N=101

Widział 
kampanię 
QAFP***

N=263

NIE widział 
kampanii 
QAFP***

N=555



Jak czytać wyniki? – błąd statystyczny
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Błąd statystyczny zależy nie tylko od wielkości próby, ale również od wielkości szacowanego wskaźnika struktury (odsetka). Błąd przy danej liczebności
próby jest największy, gdy szacowany wskaźnik struktury wynosi 0,5 (50). W miarę jak wskaźnik ten zbliża się do zera lub do 100, błąd systematycznie
maleje.

Jeżeli nie wiemy, jaka będzie wielkość obliczanego odsetka, lub też, jak to zwykle bywa, w badaniu obliczamy wiele różnych wskaźników przyjmujących
różne wartości, to błąd badania obliczamy jako błąd maksymalny, przyjmując wartość szacowanego odsetka 50.

Jeżeli jednak obliczamy błąd konkretnego wskaźnika, którego wartość w próbie wyniosła np. 9, to błąd tego konkretnego wskaźnika będzie znacznie
mniejszy niż błąd maksymalny.

W niniejszym badaniu wielkość próby wynosi ok.800. Dla takiej próby błąd statystyczny wynosi odpowiednio:

+/- 3,45 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 50 (błąd maksymalny)

+/- 3,38 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 40 (lub 60)

+/- 3,16 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 30 (lub 70)

+/- 2,76 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 20 (lub 80)

+/- 2,07 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 10 (lub 90)

+/- 1,50 punktu procentowego jeżeli szacowany wskaźnik wynosi 5 (lub 95)



Oceniane materiały z kampanii QAFP
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Ogółem 
N=817

Płeć Mężczyzna 50

Kobieta 50

Wiek 18-24 12

25-34 23

35-44 24

45-54 20

55-64 21

Wykształcenie Podstawowe, zawodowe 40

Średnie 40

Wyższe 20

Wielkość
miejscowości

Wieś 40

Miasto do 20 tys mieszkańców 13

Miasto od 20 do 100 tys mieszkańców 19

Miasto od 100  do 500 tys mieszkańców 16

Miasto powyżej 500 tys mieszkańców 12

12

Jak czytać wyniki? - struktura próby

%

Ogółem 
N=817

Posiadanie dzieci 
do lat 18tu

Tak 40

Dochód 
gospodarstwa 
domowego 
NETTO

Do 2000 PLN 13

2001-3000 PLN 13

3001-4000 PLN 13

4001-5000 PLN 14

5001-7500 PLN 18

Powyżej 7500 PLN 14

Odmowa 15

Region Centralny 20

Południowo – zachodni 10

Południowy 21

Północno - zachodni 16

Północny 15

Wschodni 18



Znajomość znaku QAFP

Znajomość spontaniczna i wspomagana 
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Nie potrafię sobie przypomnieć żadnego 
certyfikatu/znaku jakości produktów spożywczych

BIO/ produkcja ekologiczna

Znak jakości Q/ Certyfikat PCBC

Teraz Polska

ISO

Jakość Tradycja

Produkt Polski

Bez GMO

QAFP

66    

11    

8    

5    

5    

4    

3    

2    

1    

61    

9    

7    

5    

3    

4    

6    

3    

3    

Znajomość spontaniczna znaków jakości
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Znajomość spontaniczna
znaku QAFP wzrosła istotnie
w porównaniu do jesieni,
we wszystkich
analizowanych grupach.
Co 20ty regularny klient
Kaufland wymienia go
spontanicznie. Biorąc pod
uwagę, że połowa z nich nie
potrafi żadnego znaku
jakości, jest to wynik
całkiem niezły, niemniej jest
jeszcze znaczne pole do
poprawy.

%

% wymieniających spontanicznie dany 
znak jakości

Pytanie W2. Pomyśl o istniejących certyfikatach/znakach jakości żywności. Jakie certyfikaty/znaki jakości potrafisz sobie przypomnieć? 

Ogół Polaków 
(18-64 lata)
N=807

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland
N=376

Słyszeli o QAFP 
N=144

Klienci 
Kaufland
N=289

67    

12    

8    

7    

4    

5    

2    

2    

1    

60

11

7

4

4

4

7

3

4

65    

10    

8    

5    

6    

1    

2    

2    

2    

48    

12    

9    

7    

5    

6    

8    

4    

5    

36    

24    

16    

8    

7    

7    

8    

3    

10    

33    

16    

15    

10    

6    

13    

12    

6    

16    



Grupa badanych Fala badania
Produkcja 

ekologiczna
Znak jakości Q Jakość i Tradycja

Poznaj dobrą
żywność

QAFP
Gwarantowana 

Tradycyjna ..

Październik'2019 
59 53 48 36 18 17

Maj'2020 60 48 53 38 19 20

Październik'2019 
57 55 48 33 19 15

Maj'2020 60 51 55 39 19 23

Październik'2019 
57 57 50 40 19 21

Maj'2020 64 54 57 49 24 * 29

Październik'2019 
78 78 78 59 100 37 

Maj'2020 81 70 81 56 100 45

Znajomość wspomagana znaków jakości
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Kampania reklamowa w
mniejszym stopniu
przełożyła się na
świadomość wspomaganą
znaku. Należy jednak
zauważyć znaczny wzrost
wśród grupy regularnych
klientów sklepów Kaufland.
Jest to wynik ważny pod
względem oceny kampanii –
pokazuje, że dotarła ona do
najbardziej pożądanej
grupy – klientów
regularnych, którzy są
najbardziej prawdopodobną
i potencjalną grupa
nabywców mięsa
certyfikowanego QAFP.

%

% wymieniających wspomaganie (po pokazaniu logotypu) dany znak jakości
Pytanie W3. Czasami trudno sobie przypomnieć konkretne certyfikaty/znaki jakości. Poniżej znajdują się wybrane 
z nich. Wskaż wszystkie, z którymi się wcześniej zetknąłeś/zetknęłaś. 



Grupa badanych Fala badania
Produkcja 

ekologiczna
Znak jakości Q Jakość i Tradycja

Poznaj dobrą
żywność

QAFP
Gwarantowana 

Tradycyjna ..

Nie pamiętam/ 
nie spotkałem 

się

Październik'2019 
17 10 9 11 3 3 63

Maj'2020 19 9 12 13 4 3 60

Październik'2019 
15 6 8 9 1 1 70

Maj'2020 20 11 12 10 4 3 61

Październik'2019 
18 16 10 12 4 4 56

Maj'2020 31 19 19 20 9 5 39

Październik'2019 
32 21 18 20 18 6 46

Maj'2020 33 15 26 20 22 6 40

Znajomość wspomagana reklam produktów ze znakami jakości
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Prowadzona od jesieni
kampania mięsa
certyfikowanego QAFP ma
swoje odzwierciedlenie we
wzroście wskaźnika
świadomości reklamy – co
dziesiąty regularny klient
Kaufland oraz co czwarty
deklarujący znajomość
znaku zetknął się w
ostatnim czasie z reklamą
produktów znakowanych
QAFP. Ten wzrost mógłby
być zapewne wyższy, gdyby
nie sytuacja pandemii
COVID-19, która w
znaczącym stopniu
ograniczyła szanse na
kontakt z ostatnimi
reklamami (z okresu marzec
– kwiecień’2020)

%

Pytanie W3a. Czy w ostatnim czasie zetknąłeś/ zetknęłaś się z reklamą, w której były promowane produkty oznaczone którymś z poniższych znaków jakości? Jeśli tak proszę wskaż z którymi?
Pytanie W4. Zetknąłeś/aś się z reklamą produktów oznaczonych znakiem QAFP – gdzie zetknęłaś się z tą reklamą? 
Pytanie W5. A czego dotyczyła ta reklama? Proszę, napisz wszystko co pamiętasz: hasła reklamowe, informacje, kolory, rodzaj reklamowanego produktu itp. 



Mięso

Wędliny

Produkty zbożowe np pieczywo

Mleko i przetwory mleczne

Rośliny strączkowe, nasiona, orzechy

Tłuszcze

Nie wiem, trudno powiedzieć

38    

27    

6    

3    

2    

2    

20    

53

19

7

8

2

2

7

Październik
'2019

Maj'2020

Świadomość produktów oznaczonych znakiem QAFP
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W porównaniu do jesieni
znacząco wzrosła (z 34% do
48%) liczba osób
kojarzących QAFP z mięsem,
wśród tych którzy
przynajmniej raz zetknęli się
ze znakiem. Jest to bardzo
dobry i ważny wynik,
świadczący o tym, że
prowadzona kampania i
inne działania umocniły
prawidłowe skojarzenia z
marką/ znakiem.
Potwierdza to również
spadek odsetka osób, które
nie potrafią wymienić
żadnego produktu, który
może być znakowany QAFP.

%

% wskazujących na dana kategorię 
produktów, wśród znających QAFP

Pytanie W6. Tylko jedna kategoria żywności może zostać wyróżniona zaprezentowanym niżej znakiem QAFP. Czy wiesz jaka? 

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland, którzy 
słyszeli o QAFP

Regularni klienci 
Kaufland, którzy 
słyszeli o QAFP

32    

18    

8    

2    

-

-

38    

55

12

4

4

3

16

Słyszeli o QAFP 

34    

23    

8    

3    

2    

2    

27    

48

19

5

3

1

1

21    



NIE wiem, trudno powiedzieć

Drób

Wołowina

Wieprzowina

Wędliny

55    

14    

17    

29    

4    

35

29

5

43

12

65    

18    

16    

21    

3    

47

28

7

41

12

Świadomość produktów oznaczonych znakiem QAFP

18

Prowadzona kampania
reklamowa nie tylko
umocniła skojarzenia
znaku QAFP z mięsem
jako takim ale z
konkretnymi jego
rodzajami – już nie 2/5
ale połowa osób, które
zetknęły się ze znakiem
QAFP potrafi
spontanicznie wskazać
jakie rodzaje mięsa są
nim objęte.

Umocniły się skojarzenia
konsumentów z mięsem
wieprzowymi i
drobiowym QAFP – co
jest powiązane wprost z
prowadzoną komunikacją.

%

% wskazujących na dany rodzaj mięsa, 
wśród znających QAFP

Pytanie W9. Czy potrafisz wskazać jakie rodzaje mięsa objęte są znakiem QAFP?

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland, którzy 
słyszeli o QAFP

Regularni klienci 
Kaufland, którzy 
słyszeli o QAFP

Słyszeli o QAFP 

61    

18    

13    

26    

5    

52

28

11

34

10

Październik'
2019

Maj'2020



Opinia o mięsie certyfikowanym QAFP

Wśród osób znających znak, przynajmniej ze słyszenia (po pokazaniu logotypu) oraz ocena 
wpływu reklamy na postrzeganie mięsa QAFP

19



Ma szerokie zastosowanie kulinarne

Ma niską zawartość tłuszczu 

Jest barwy różowo czerwonej

Ma odpowiednią strukturę (ani zbyt miękkie ani zbyt 

twarde)

Jest kruche

Jest soczyste

Jest delikatne

Jest smaczniejsze niż inne dostępne w sklepach*

Łatwe w obróbce, przygotowaniu *

Odpowiednio zapakowane co ułatwia jego

przechowywanie*
Odpowiednio zapakowane co gwarantuje jego jakość przez

cały okres przydatności*
Wyróżnia się na „półce” sklepowej spośród innych

dostępnych mięs pakowanych*

Jest warte swej ceny*

71    

51    

68    

73    

61    

72    

72    

63    

62    

72    

76    

64    

63    

Postrzeganie mięsa ze znakiem jakości QAFP 
(przed pokazaniem reklamy; maj 2020)

20

Zdaniem osób, które
zetknęły się ze znakiem
QAFP, produkty nim
oznaczone przede
wszystkim mają szerokie
zastosowanie kulinarne.
Mięso ma odpowiednią
strukturę, jest soczyste i
delikatne. Dodatkowo
produkt jest odpowiednio
zapakowany co ułatwia
jego przechowywanie i
daje gwarancję jakości.
Ponad 70% badanych
zgadza się z tymi
stwierdzeniami.

Nadal, najmniej osób
zgadza się ze
stwierdzeniem, że mięso
oznaczone QAFP ma niską
zawartość tłuszczu.

%

Pytanie W7. Na ile zgadzasz się, że mięso ze znakiem jakości QAFP spełnia poniższe cechy? Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie 
zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland
N=68

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 
N=158% TOP2BOX - zgadzający się z danym 

stwierdzeniem

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie 
zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

73    

58    

65    

72    

61    

70    

72    

61    

64    

73    

75    

62    

68    
67% - średnia dla wszystkich stwierdzeń

*nowe stwierdzenia dodane w maju 2020

Widział kampanię 
QAFP
N=88

85    

69    

75    

83    

70    

79    

84    

73    

76    

82    

84    

75    

81    

78% -
średnia dla 
wszystkich 
stwierdzeń



Postrzeganie mięsa ze znakiem jakości QAFP – krótkookresowy wpływ 
reklamy; maj 2020

21

Zobaczenie materiałów
wizualnych (plakaty w
gazetkach promocyjnych
oraz bilbordy)
wykorzystywanych w
ramach kilkumiesięcznej
kampanii reklamowej
mięsa znakowanego
znakiem QAFP podbija
przede wszystkim takie
atrybuty jak:
- mięso barwy różowo –

czerwonej
- kruche
- soczyste
- łatwe w obróbce.
Jest to przede wszystkim
konsekwencja
przeczytania hasła
reklamowego -
”Świeżość, kruchość i
soczystość gwarantowana
znakiem jakości”.

%

Pytanie W7. Na ile zgadzasz się, że mięso ze znakiem jakości QAFP spełnia poniższe cechy? Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni.
Pytanie R5. Biorąc pod uwagę co zobaczyłe(a)ś w tych reklamach, na ile zgadzasz się, że mięso ze znakiem jakości QAFP spełnia poniższe cechy? Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle 
się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni.

73

58
65

72

61

70 72

72

64

75 72 74
78 78

Szerokie
zastosowanie

Niska zawartość
tłuszczu

Barwy różowo
czerwonej

Ma odpowiednią
strukturę

Kruche Soczyste Delikatne

Przed zobaczeniem reklamy; N=158

Po zobaczeniu reklamy; N=158

% TOP2BOX - zgadzający się z danym stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy vs. po zobaczeniu reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

61    64    

73    75    

62    
68    

66

75 73 72
66

70

Jest smaczniejsze niż inne Łatwe w obróbce Opakowanie... ułatwia
przechowywanie

Opakowanie...gwarantuje  
jakość…

Wyróżnia się na „półce” Jest warte swej ceny



Postrzeganie mięsa ze znakiem jakości QAFP – długookresowy wpływ 
reklamy (1)

22

Długoterminowy wpływ 
reklamy na wizerunek 
mięsa oznakowanego 
QAFP można uznać za 
pozytywny. Główny 
komunikat, który zapada 
w pamięć, to informacja 
że mięso jest delikatne. 
W porównaniu do jesieni, 
z tym atrybutem zgadza 
się o 6% więcej  osób, 
które znają, słyszały o 
marce. 

%

Pytanie W7. Na ile zgadzasz się, że mięso ze znakiem jakości QAFP spełnia poniższe cechy? Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie 
zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

74    

54    

60    

71    

61    

66    66    

73

58

65

72

61

70
72

Ma szerokie
zastosowanie

kulinarne

Ma niską zawartość
tłuszczu

Jest barwy różowo
czerwonej

Ma odpowiednią
strukturę (ani zbyt
miękkie ani zbyt

twarde)

Jest kruche Jest soczyste Jest delikatne

październik'2019; N=144

maj'2020; N=158

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 



Postrzeganie mięsa ze znakiem jakości QAFP – długookresowy wpływ 
reklamy (2)

23

Ponadto, respondenci, 
którzy widzieli materiały 
wizualne, są bardziej 
skłonni zgodzić się,  ze 
wszystkimi 
komunikowanymi i 
ważnymi dla marki 
atrybutami . Ogólnie 
mówiąc, spotkanie się z 
reklamą  niezwykle 
pozytywnie wpływa na 
postrzeganie mięsa ze 
znakiem QAFP – różnice 
w ocenie między osobami 
które znają markę ale nie 
widziały reklamy a tymi 
które ją widziały to nawet 
30%.

%

Pytanie W7. Na ile zgadzasz się, że mięso ze znakiem jakości QAFP spełnia poniższe cechy? Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie 
zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

74    

54    

60    

71    

61    

66    66    

85

69

75

83

70

79

84

58

44

51

58

49

60
56

Ma szerokie
zastosowanie

kulinarne

Ma niską zawartość
tłuszczu

Jest barwy różowo
czerwonej

Ma odpowiednią
strukturę (ani zbyt
miękkie ani zbyt

twarde)

Jest kruche Jest soczyste Jest delikatne

październik'2019; N=144

maj'2020 - widział reklamę; N=88

maj'2020 - nie widział reklamy; N=70

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 



Dostarczam sobie/swojej rodzinie produktów o 

gwarantowanej jakości

Kupuję produkt, który jest kontrolowany na każdym 

etapie produkcji

Jestem pewien/pewna, że jego jakość zawsze jest 

taka sama

Mam pewność sprawdzonego pochodzenia 

produktu

Nabywam produkt polski

Nabywam produkt z hodowli prowadzonej zgodnie z 

naturą, bez antybiotyków, stymulatorów wzrostu, 

hormonów

Mam pewność, że produkt jest świeży

Korzyści z zakupu mięsa ze znakiem jakości QAFP 
(przed pokazaniem reklamy; maj 2020)
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Zdaniem osób, które
zetknęły się ze znakiem
QAFP, kupując produkty
nim oznaczone ma się
przede wszystkim
pewność sprawdzonego
pochodzenia produktu. –
76% osób zgadza się z
tym stwierdzeniem.
Niewiele mniej (74%)
zgadza się, że kupując
mięso ze znakiem QAFP
dostarcza się rodzinie
produktów
gwarantowanej jakości.

%

Pytanie W8. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących korzyści związanych z zakupem mięsa ze znakiem jakości QAFP. Wykorzystaj skalę 1-5, 
gdzie 1 – w ogóle się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland
N=68

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 
N=158% TOP2BOX - zgadzający się z danym 

stwierdzeniem

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie 
zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

74    

72    

71    

76    

69    

69    

70    

72% - średnia dla wszystkich stwierdzeń

*nowe stwierdzenia dodane w maju 2020

Widział kampanię 
QAFP
N=88

82% -
średnia dla 
wszystkich 
stwierdzeń

76    

76    

73    

75    

69    

71    

72    

81    

79    

84    

88    

80    

81    

79    



Korzyści z zakupu mięsa ze znakiem jakości QAFP – krótkookresowy wpływ 
reklamy; maj 2020
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Zobaczenie reklamy nie
wpływa znacząco na
postrzeganie korzyści z
zakupu mięsa ze znakiem
QAFP – zmiany na plus są,
jednak nieistotne
statystycznie.
Zapewne jest to wynik
konstrukcji kampanii
która skupiała się głównie
na atrybutach samego
produktu; kruchość,
soczystość itp..

%

Pytanie W8. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących korzyści związanych z zakupem mięsa ze znakiem jakości QAFP. Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie zgadzam, a 5 
– zgadzam się w pełni 
Pytanie R6. W oparciu o informacje zawarte w kampanii , określ na ile się zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami dotyczących korzyści związanych z zakupem mięsa ze znakiem jakości QAFP 

74
72 71

76

69 69 70

78 78 77
79

75 75
77

Dostarczam  rodzinie
produktów o

gwarantowanej
jakości

Kupuję produkt,
który jest

kontrolowany na
każdym etapie

produkcji

Jego jakość zawsze
jest taka sama

Mam pewność
sprawdzonego
pochodzenia

produktu

Nabywam produkt
polski

Nabywam produkt z
hodowli

prowadzonej zgodnie
z naturą

Mam pewność, że
produkt jest świeży

Przed zobaczeniem reklamy; N=158

Po zobaczeniu reklamy; N=158

% TOP2BOX - zgadzający się z danym stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy vs. po zobaczeniu reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 



Korzyści z zakupu mięsa ze znakiem jakości QAFP – długookresowy wpływ 
reklamy (1)

26

Niemniej w długim
okresie (porównanie
przed i po kampanii)
wzrosły skojarzenia
związane korzyściami z
zakupu polskich
produktów – związane z
drugim hasłem kampanii -
” od polskiego hodowcy”

%

Pytanie W8. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących korzyści związanych z zakupem mięsa ze znakiem jakości QAFP. Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w 
ogóle się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

78    

73    73    
76    

58    

70    
72    

74    
72    71    

76    

69    69    70    

Dostarczam  rodzinie
produktów o

gwarantowanej
jakości

Kupuję produkt, który
jest kontrolowany na

każdym etapie
produkcji

Jego jakość zawsze
jest taka sama

Mam pewność
sprawdzonego
pochodzenia

produktu

Nabywam produkt
polski

Nabywam produkt z
hodowli prowadzonej

zgodnie z naturą

Mam pewność, że
produkt jest świeży

październik'2019; N=144

maj'2020; N=158

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 



Korzyści z zakupu mięsa ze znakiem jakości QAFP – długookresowy wpływ 
reklamy (2)

27

Ponadto, respondenci, 
którzy znają znak i 
widzieli  materiały 
wizualne, są bardziej 
skłonni zgodzić się,  ze 
wszystkimi ocenianymi 
korzyściami z zakupu 
mięsa ze znakiem QAFP. . 
Ogólnie mówiąc, 
spotkanie się z reklamą  
niezwykle pozytywnie 
wpływa na postrzeganie 
mięsa ze znakiem QAFP i 
utwierdza znających 
markę w przekonaniu, że 
je kupować – różnice w 
ocenie między osobami 
które znają markę ale nie 
widziały reklamy a tymi 
które ją widziały to nawet 
30%.

%

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

78    

73    73    
76    

58    

70    
72    

81
79

84
88

80 81
79

64 64

54

61

56
53

59

Dostarczam  rodzinie
produktów o

gwarantowanej
jakości

Kupuję produkt, który
jest kontrolowany na

każdym etapie
produkcji

Jego jakość zawsze
jest taka sama

Mam pewność
sprawdzonego
pochodzenia

produktu

Nabywam produkt
polski

Nabywam produkt z
hodowli prowadzonej

zgodnie z naturą

Mam pewność, że
produkt jest świeży

październik'2019; N=144

maj'2020 - widział reklamę; N=88

maj'2020 - nie widział reklamy; N=70

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Przed zobaczeniem reklamy

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

Pytanie W8. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących korzyści związanych z zakupem mięsa ze znakiem jakości QAFP. Wykorzystaj skalę 1-5, gdzie 1 – w 
ogóle się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni – pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały znajomość znaku QAFP



Przed kampanią/ październik 2019

Po kampanii/ maj 2020

58    

53    

Zakup i prawdopodobieństwo zakupu (długookresowy wpływ, przed 
pokazaniem reklamy)

28

Nie uległy zmianie od
jesieni wskaźniki
związane z zakupem/
doświadczeniami i jego
prawdopodobieństwem.
Można jednak
podejrzewać (patrz
kolejny slajd), że
wskaźniki te mogłyby być
wyższe, gdyby nie okres w
którym miały miejsce
ostatnie działania
kampanii: pandemia
COVID-19; obostrzenia
odnośnie liczby klientów
sklepach; zmiana
zachowań zakupowych –
zakupy większe ale
rzadziej; poszukiwanie
tańszych produktów;
odwiedzanie mniejszej
liczby sklepów – a więc
mniejsza szansa na zakup
mięsa znakowanego
QAFP.

%

Pytanie W10. Czy kiedykolwiek kupiłeś(aś) mięso ze znakiem QAFP? 
Pytanie W11. Na ile jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie kupisz mięso z certyfikatem QAFP ? Proszę ocenić to na skali od 1-
zupełnie nieprawdopodobne do 10-bardzo prawdopodobne.

Słyszeli i 
mieszkają  w 
pobliżu sklepu 
Kaufland

Ogółem
„Słyszeli o 
QAFP” 

Kupili mięso za 
znakiem QAFP

Prawdopodobieństwo zakupu
% TOP2BOX - zgadzający się ze stwierdzeniem

46    

53    

50    

41    

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

9    

8    

Przed kampanią/ październik 2019

Po kampanii/ maj 2020

79    

82    

%

Ogółem
„Słyszeli o 
QAFP” %  - Kupił/a kiedykolwiek mięso ze znakiem 

QAFP

61    

64    

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

11    

12    

Klienci sklepów 
Kaufland słyszeli 
o QAFP



Przed pokazaniem reklamy

Po pokazaniu reklamy

53    

63    

Wpływ zobaczenia reklamy na prawdopodobieństwo zakupu 
(krótkookresowy, po pokazaniu reklamy); maj 2020

29

Prowadzona kampania,
prezentowane materiały
wizualne działają silnie
perswazyjnie – po ich
pokazaniu znacząco
rośnie zainteresowanie
produktem i chęć zakupu.

Reklamy mięsa
znakowanego QAFP
najsilniej oddziaływały na
zainteresowanie zakupem
wśród kobiet, osób z
wykształceniem
zawodowymi i średnim.

%

Pytanie W11/ R7. Na ile jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie kupisz mięso z certyfikatem QAFP ? skala od 1-zupełnie nieprawdopodobne do 10-bardzo prawdopodobne.

Ogółem
„Słyszeli o 
QAFP” 
N=158

Kupili mięso za 
znakiem QAFP
N=89

Prawdopodobieństwo zakupu
% TOP2BOX - zgadzający się ze stwierdzeniem

41    

53    

Ogół Polaków 
(18-64 lata)
N=817

8    

32    

Zawodowe 37

Średnie 33

Wyższe 22

W zależności od 
wykształcenia           %

Wieś 30

Miasto 33

W zależności od miejsca 
zamieszkania        %

18-24 20

25-44 33

45 i więcej 35

W zależności od wieku        
%

Kto jest najbardziej zainteresowany zakupem po zobaczeniu reklamy?

Kobieta 37

Mężczyzna 27



Krytycy Pasywni Promotorzy

Przed kampanią/ 

październik 2019
10 35 55

Po kampanii/ maj 

2020
14 31 55

Krytycy Pasywni Promotorzy

Przed kampanią/ 

październik 2019
20 28 58

Po kampanii/ maj 

2020
26 32 42

Chęć polecania mięsa certyfikowanego znakiem QAFP (długookresowy 
wpływ, przed pokazaniem reklamy)

30

W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)byś swojemu znajomemu mięso ze znakiem jakości QAFP?
Wskaźnik NPS, to różnica pomiędzy procentowym udziałem „promotorów” i „krytyków” (NPS = % Promotorów – % Krytyków). 

Zupełnie

NIEprawdopodobne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bardzo

prawdopodobne

KRYTYCY/DESTRUKTORZY PASYWNI PROMOTORZY/ ORĘDOWNICY

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

W porównaniu do października, po zakończeniu kampanii reklamowej (w maju) zaobserwowano istotny spadek promotorów marki – osób, które są skłonne polecać jej
produkty. Ma to zapewne związek z izolacją społeczną wprowadzoną dwa miesiące przed zakończeniem kampanii. Zakaz/ ograniczenie spotkań zarówno rodzinnych jak i
zawodowych zminimalizował okazje, a negatywne informacje płynące z rynku o zwolnieniach czy cięciach płac dodatkowo mogą zniechęcać do polecania produktów z
certyfikatem jakości, które zazwyczaj postrzegane są jako droższe.

Kupili mięso za 
znakiem QAFP

Pytanie W12. W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)byś swojemu znajomemu mięso ze znakiem jakości QAFP? (jedna odpowiedź)



Krytycy Pasywni Promotorzy

Przed pokazaniem 

reklamy
14 31 55

Po pokazaniu reklamy 17 20 63

Krytycy Pasywni Promotorzy

Przed pokazaniem 

reklamy
26 32 42

Po pokazaniu reklamy 25 23 52

Chęć polecania mięsa certyfikowanego znakiem QAFP (krótkookresowy 
wpływ)

31

W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)byś swojemu znajomemu mięso ze znakiem jakości QAFP?
Wskaźnik NPS, to różnica pomiędzy procentowym udziałem „promotorów” i „krytyków” (NPS = % Promotorów – % Krytyków). 

Zupełnie

NIEprawdopodobne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bardzo

prawdopodobne

KRYTYCY/DESTRUKTORZY PASYWNI PROMOTORZY/ ORĘDOWNICY

Ogółem
„Słyszeli o QAFP” 

Wpływ pandemii Covid-19 na spadek chęci polecania (długoterminowy: jesień’2019 – wiosna’ 2020) jest tym bardziej prawdopodobny jak się popatrzy na krótkoterminowy
wpływ kampanii – po zobaczeniu reklamy chęć polecania znacząco rośnie. Oznacza to, że reklama jest perswazyjna i mogłaby być skuteczna gdyby nie okoliczności.

Kupili mięso za 
znakiem QAFP

Pytanie W12. W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)byś swojemu znajomemu mięso ze znakiem jakości QAFP? (jedna odpowiedź)



Wpływ reklamy na opinię – po pokazaniu wszystkich materiałów

20

47

30

12
5 - Zdecydowanie pozytywnie

4 - Raczej pozytywnie

3 - Ani pozytywnie, ani negatywnie

2 - Raczej negatywnie

1 - Zdecydowanie negatywnie

Top2Box

67%

Wpływ kampanii na opinię o mięsie certyfikowanym QAFP

32

Potwierdza to również
wskaźnik wpływu reklamy
na opinię o mięsie
certyfikowanym QAFP. -
Dwie trzecie (67%)
badanych po zapoznaniu
się z materiałami
potwierdza, że kampania
ma pozytywny wpływ na
ich opinie i postrzeganie
produktów znakowanych
QAFP.

Pytanie R3. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ta kampania wpływa na Twoją opinię o mięsie certyfikowanym QAFP? Czy wpływa ona ...  



Ocena kampanii reklamowej QAFP

Znajomość wspomagana kampanii oraz jej ocena

33



32

68

Tak

Nie

Świadomość wspomagana kampanii reklamowej QAFP

34

Jednak trzecia dorosłych
Polaków deklaruje, że
zetknęła się z ostatnią
kampanią mięsa
certyfikowanego znakiem
QAFP (z którymkolwiek z
plakatów). Jest to bardzo
dobry wynik biorąc pod
uwagę, że końcówka
kampanii realizowana
była w okresie pandemii
COVID19 i najostrzejszych
ograniczeń odnośnie
wizyt w sklepach.

Pytanie R1. Proszę powiedzieć, czy spotkałe(a)ś się wcześniej z tą kampanią reklamową mięsa certyfikowanego QAFP zamieszczaną w gazetkach promocyjnych 
sieci Kaufland oraz na bilboardach? 

Świadomość wspomagana – po pokazaniu wszystkich materiałów

Zawodowe 35

Średnie 34

Wyższe 23

W zależności od wykształcenia  -
widzieli kampanię          %

Do kogo przede wszystkim dotarła kampania?

Widział 43

Nie widział 25

Posiadający dzieci  %Słyszeli o QAFP %
Kupili mięso za znakiem 
QAFP %

Widział 56

Nie widział 44

Widział 70

Nie widział 30

Regularni klienci 
Kaufland %

Widział 55

Nie widział 45



5

36

31

23
23

Szalenie Ci się podoba, jesteś
zachwycony(a)
Bardzo Ci się podoba

Trochę Ci się podoba

Ani się Ci się podoba, ani nie podoba

Raczej Ci się nie podoba

Wcale Ci się nie podoba

Top2Box

41%

Ocena kampanii – podobanie się (1)

35

Materiały
wykorzystywane w
kampanii są bardzo
dobrze odbierane -
podobały się prawie
trzem czwartym (72%)
badanych. Tylko co 20tej
osobie kampania się nie
podobała.

Pytanie R2. W jakim stopniu ta kampania mięsa certyfikowanego QAFP Ci się podoba?

Podobanie się – po pokazaniu wszystkich materiałów

Zawodowe 49

Średnie 37

Wyższe 34

W zależności od wykształcenia  -
widzieli kampanię          %

Komu przede wszystkim podobała się kampania? Odsetek Top2Box – szalenie i bardzo mi się podoba  

Posiadający dzieci  %Słyszeli o QAFP %
Kupili mięso za znakiem 
QAFP %

64

Regularni klienci 
Kaufland %

Wieś 40

Miasto do 500 tys 45

Miasto powyżej 500 tys 27

W zależności od miejsca 
zamieszkania        %

75 48 56



Ocena kampanii – podobanie się (2)

36

Najlepiej odebrany został
plakat „z miłości do
jakości” - co piąty badany
uznaje go za najlepszy z
całej kampanii.

Co ważne dla ogólnej
oceny kampanii, co
czwarty (20%) badany
deklaruje, że wszystkie
reklamy podobały mu się
tak samo, a tylko co 14ty
(7%), że żadna z nich.

Pytanie R9. Która z tych reklam najbardziej Ci się podoba?

% wskazujących na daną reklamę 

Wszystkie podobają mi 
się tak samo – 20%

Żadna mi się nie 
podoba – 7%

21

17

11

12

12

Istotnie częściej 
kobiety i młodzi



Jest wyjątkowa, nie da się pomylić z innymi

Przekonuje, że mięso certyfikowane QAFP 
różni się od innych mięs dostępnych na rynku

Przekazuje ważne dla mnie informacji o mięsie 
certyfikowanym QAFP

Pasuje, nadaje się do reklamowania mięsa 
certyfikowanego QAFP

To co mówi, jest różne od informacji w 
reklamach innych marek/ producentów mięsa

Jest jasna, łatwa do zrozumienia

Wzbudza miłe skojarzenia z mięsem 
certyfikowanym QAFP

Zachęca do zakupu mięsa certyfikowanego 
QAFP

Ocena kampanii – podobanie się (3)

37

Według badanych
reklamy QAFP są przede
wszystkim jasne i łatwe
do zrozumienia,
zachęcające do zakupu
mięsa certyfikowanego
QAFP oraz pasujące do
jego reklamowania –
ponad 60% badanych
zgadza się z tymi
stwierdzeniami.

Najmniej osób zgadza się,
że kampania QAFP równi
się od innych pod
względem
przekazywanych
informacji.

%

Pytanie R4. Czy zgadza się Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi tej reklamy? 

Mieszkający w 
pobliżu sklepu 
Kaufland

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie 
zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

50    

58    

58    

64    

44    

69    

61    

66    

Ogół Polaków 
(18-64 lata)
N=817

Regularni klienci 
Kaufland

48    

58    

57    

65    

46    

70    

60    

67    

58    

65    

63    

66    

54    

72    

68    

71    



Zachowania i postawy

Konsumpcja kategorii i zachowania zakupowe

38



Indyk

Kaczka

Kurczak, kura

Wieprzowina

Wołowina

Cielęcina

Królik

Gęś

Konsumpcja kategorii

39

W porównaniu o jesieni nie
zmieniły się zachowania
związane z zakupami
poszczególnych rodzajów
mięsa.

W porównaniu do
statystycznego Polaka,
osoby, które słyszały o
QAFP, a już tym bardziej
które kupiły mięso nim
oznakowane (kiedykolwiek),
są klientami bardziej
świadomymi, z szerszymi
doświadczeniami w
kategorii. Przykładowo
osoby które kupiły mięso
oznakowane QAFP, istotnie
częściej niż statystyczny
Polak kupują również
cielęcinę (60% vs 47%),
królika (45% vs 33%) czy gęś
(54% vs 39%).

% kupujący i/lub jadający dany rodzaj mięsa

Pytanie D1. Jakie rodzaje mięsa kupujesz lub jadasz – przynajmniej od czasu do czasu?

74    

56    

95    

92    

78    

47    

33    

39    

71    

59    

97    

93    

79    

49    

34    

37    

 Październik'2019

Maj'2020
A,D

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP Kupili mięso za 
znakiem QAFP

82    

63    

98    

96    

84    

54    

40    

47    

80    

67    

99    

97    

86    

62    

41    

45    

91    

69    

100    

97    

80    

60    

45    

54    

86    

71    

100    

98    

88    

69    

46    

52    



Dyskont np. Biedronka, Lidl

Sklepy mięsne (typu rzeźnik, z lokalnych ubojni)

Hipermarket np. Carrefour, Kaufland, Tesco

Delikatesy np. Delikatesy Centrum, Społem

Sklepy ogólnospożywcze/ osiedlowe średniej 
wielkości

Supermarket np. Intermarche, Polomarket

Bezpośrednio u rolnika/ w gospodarstwie

Tradycyjne bazary, targowiska

Sklep spożywczy sieciowy – osiedlowy np. Żabka, 
Freshmarket

Sklepy internetowe

61    

51    

52    

27    

29    

27    

27    

15    

11    

1    

68    

61    

63    

41    

36    

34    

25    

21    

23    

6    

Październik'
2019

Maj'2020

Miejsce zakupu mięsa - ogólnie

40

Brak również zmian
odnośnie miejsca zakupu
mięsa.

% kupujących mięso w danym miejscu/ 
sklepie

Pytanie D3. Gdzie zwykle kupujesz mięso? Jeśli osobiście nie kupujesz, a masz taką wiedzę zaznacz miejsce/ miejsca gdzie zwykle jest 
kupowane mięso spożywane w Twoim gospodarstwie domowym?

57    

50    

42    

25    

24    

22    

14    

12    

10    

1    

61    

53    

40    

28    

25    

26    

15    

14    

12

2

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP Kupili mięso za 
znakiem QAFP

65    

56    

52    

27    

30    

27    

23    

17    

11    

2    

68    

58    

57    

34    

32    

33    

21    

18    

19    

4    



Kaufland

Tesco

Carrefour

Auchan

Intermarche

Polomarket

Inne

E Leclerc

Selgros

Makro

76    

46    

45    

31    

17    

16    

4    

11    

6    

13    

68    

46    

43    

40    

21    

10    

12    

14    

11    

8    

Październik
'2019

Maj'2020

Miejsce zakupu mięsa- Kaufland

41

Brak również zmian
odnośnie miejsca zakupu
mięsa.

Kaufland jest nadal
numerem 1. wśród
hipermarketów.

% kupujących mięso vs marka Hipermarketu

Pytanie D4. Powiedziałeś, że zwykle kupujesz mięso w hiper i/ lub supermarkecie, wskaż dokładnie w którym/ których.

51    

37    

35    

30    

19    

12    

11    

8    

7    

4    

53    

35    

35    

31    

21    

16    

11    

11    

9    

4    

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP Kupili mięso za 
znakiem QAFP

69    

42    

43    

33    

15    

14    

11    

10    

3    

7    

61    

46    

40    

34    

24    

14    

12    

13    

11    

7    



8

28

1416

25

8

Top3Box

50%

Częstotliwość zakupów - Kaufland

42

Zmieniła się natomiast
częstotliwość odwiedzin
Kaufland. Jest to zapewne
chwilowa sytuacja
związana z COVID19 i
wprowadzonymi
zasadami liczby klientów
obecnych w danym
momencie w sklepie a
tym samy robienia przez
badanych zakupów
rzadziej ale większych.

Pytanie D5.Jak często zdarza Ci się odwiedzać, robić zakupy w sklepie Kaufland?

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP Kupili mięso za 
znakiem QAFP

5
13

18

15

31

18

Codziennie 2-3 tygodniu Raz w tygodniu

Raz na dwa tygodnie Raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

Top3Box

36%
Przed kampanią/ październik 2019

Po kampanii/ maj 2020

6

19

14

21

29

11

Top3Box

39%

4

28

1519

27

7

Top3Box

47%

3
20

14

19

31

13

Top3Box

37%

2 12

15

1535

21

Top3Box

33%

*Top3Box – codziennie + 2-3 w 
tygodniu + raz w tygodniu



Na opakowaniach żywności szukam

certyfikatów/znaków jakości

Żywność z certyfikatem/znakiem jakości budzi moje

zaufanie

Certyfikat/znak jakości jest gwarancją wysokiej

jakości żywności

Jestem gotów(a) zapłacić więcej za żywność, która

posiada certyfikat/znak jakości

Certyfikat/znak jakości żywności to wyłącznie

„chwyt marketingowy”

Postawy wobec żywności certyfikowanej

43

Okres pandemii wpłynął
również na postawy
klientów wobec żywności
certyfikowanej - badani
istnie rzadziej niż jesienią
deklarują gotowość do
zapłacenia więcej za
żywność certyfikowaną,
a tym samym rzadziej jej
poszukują.

% TOP2BOX - zgadzający się z danym 
stwierdzeniem

Pytanie W1. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących certyfikowanej żywności. Określ na ile zgadzasz się z poniższymi 
stwierdzeniami posługując się skalą 1-5, gdzie 1 – w ogóle się nie zgadzam, a 5 – zgadzam się w pełni.

A,D

Ogół Polaków 
(18-64 lata)

Słyszeli o QAFP Kupili mięso za 
znakiem QAFP

Top2Box - ocena: 5+ 4, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie zgadzam”, a 5 „zgadzam się w pełni”. 

65    

82    

78    

71    

34    

49    

76    

74    

55    

29    

Październik'
2019
Maj'2020

55    

73    

70    

63    

29    

42    

69    

69    

47    

28    

31    

53    

50    

40    

29    

31    

52    

52    

34    

31    



Dziękujemy

44

IMAS International Sp. z o.o.
Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław 
Telefon: 071/ 77 10 812, mob. +48 606 950 378
agnieszka.jankow@imas.pl
www.imas.pl, www.imasonline.pl


