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Nota metodologiczna 

 Cele badania: ocena mocnych i słabych stron kampanii reklamowej certyfikowanego 
mięsa QAFP w gazetce sklepu sieciowego w Polsce. 

 Metoda/ czas: 2 grupy FGI, wrzesień 2019. 

 Próba:  

• osoby kupujące i jedzące mięso min. kilka razy w tygodniu, 

• robiące zakupy w sklepach sieciowych, 

• dbające o jakość życia, w tym jakość kupowanej żywności, 

• kobiety i mężczyźni, aktywni zawodowo, z wykształceniem średnim lub wyższym,  

• zróżnicowany status rodzinny: single, osoby posiadające partnerów oraz dzieci. 

• grupy zróżnicowanie pod względem wieku: 

 1 – wiek 25 – 35 lat 

 2 – wiek 36 – 50 lat 



Materiały testowe 



Główne wnioski 
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Wnioski 

 Obecna oferta wizualna certyfikacji QAFP = informacja o wysokiej jakości mięsie.  

Ale  

 Należy wzmocnić przekaz dotyczący certyfikatu QAFP, ponieważ konsumenci: 

• nie mają wiedzy na temat procedur badania mięsa. Obecnie, każde mięso 
dopuszczone do sprzedaży uznawane jest przez nich za przebadane przez służby 
sanitarne (HACCP), czyli posiadające „certyfikat”. Badani nie widzą potrzeby 
dodatkowego zabezpieczania się, 

• nie znają oznaczeń/ certyfikatów produktów w kategorii mięso  

znają ekologiczne oznaczenia, które nie funkcjonują w kategorii mięsa,  

inne oznaczenia (np. znak Teraz Polska, produkty regionalne) są pożądane, ale 
badani nie kierują się w decyzjach zakupowych tymi znakami,  
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Wnioski 

 Wzmacniając przekaz dotyczący certyfikatu QAFP, należy wziąć pod uwagę: 

• wielość certyfikatów na rynku = natłok informacji. Ludzie radzą sobie dwojako: 

uproszczenie – wybór jednego, bezpiecznego kryterium (np. „pani Jadzia”) 

specjalizacja – wybór wąskiego kryterium (marka, jeden certyfikat, etc.) 

• ogólny brak skojarzeń „certyfikat = jakość” w kategorii mięso. Obecnie jakość 
mięsa rozpoznawana jest przez konsumentów m.in. wg 

cech organoleptycznych produktu (wygląd i zapach),  

cech obiektywnych widocznych na opakowaniach (data ważności, termin 
zapakowania, producent), 

miejsca produkcji (lokalny, polski = lepszy) 

miejsca sprzedaży i doradztwa sprzedawców.  

Brak przyzwyczajeń do zakupu certyfikowanego mięsa 

jako synonimu wysokiej jakości produktu. 
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Szczegółowa ocena obecnej oferty  
certyfikowanego mięsa QAFP  
w gazetce sklepu sieciowego 
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Oferta QAFP w kontekście 
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„Cała strona poświęcona 
polskim produktom.”  

 Oferta QAFP była łączona ze sklepową ofertą 
„Stoiska mięsnego” i odczytywana jako kontynuacja 
lub szczegółowa ilustracja tejże oferty.  

 

 Cała rozkładówka uznana jako oferta polskiego 
mięsa. 

 

Miejsce w gazetce może osłabiać przekaz i 
unikalność komunikacji.  



Indywidualne oceny oferty QAFP 
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1 2 3 4 5

zupełnie s ię nie 

podobała
raczej s ię nie podobała

ani  s ię podobała ani  

s ię nie podobała
raczej s ię podobała bardzo s ię podobała

Oferta QAFP podobała się.  

Spontaniczne oceny zebrane w indywidualnie wypełnianych 
kwestionariuszach po obejrzeniu gazetki oraz oferty, 
oscylowały wokół 4 (raczej się podoba).  

Wyższe oceny pojawiły się w grupie młodszych 
konsumentów (25-35), którzy wydają się bardziej przekonani 
do zaprezentowanej oferty.  

 



Oferta QAFP – pierwsze wrażenia 

 Nieznajomość znaku QAFP 

 Polska produkcja mięsa  

 Emocje ambiwalentne 

• Spokój związany z polskim pochodzeniem produktów 
oraz gwarancją jakości dzięki certyfikacji 

• Niepewność  

Czy niecertyfikowane mięso w sprzedaży jest gorsze? 

Jak pakowane mięso może być świeższe? 

Co rzeczywiście oznacza QAFP? Kto go nadaje? 
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„Poczułam spokój. Mam pewność, że to jest 
mięso z Polski, czyli nie ma długiego terminu 

transportu. To jest certyfikowane mięso. Mogę 
być spokojna, że pochodzi z pewnego źródła.” 

„Mam nadzieję, że pozostałe produkty 
również są wysokiej jakości, a nie to, że te 
niecertyfikowane są gorsze. (…) Budzi to 
moje obawy co do innych produktów.” 



Główne przesłanie oferty – jej unikalność i wiarygodność 

 Przesłanie: produkt potwierdzony jest certyfikatem i pochodzi od polskiego 
hodowcy. Komunikat jasny, czytelny. 

 Unikalność: przekaz wpisuje się w trend zdrowego żywienia i dbałość o wybór 
produktów naturalnych, ze sprawdzonego źródła. Komunikat mało unikalny, 
ale istotny. 

 

 Wiarygodność. Nie jest podważana w zakresie pochodzenia produktu – 
polskości produktu. Nieufność budzi brak możliwości weryfikacji: 

- Brak wskazania konkretnych gospodarstw lub informacji gdzie można je 
znaleźć (np. strony internetowej) 

- Brak pewności w zakresie komunikatów związanych z jakością mięsa 
pakowanego (np. „Jak mięso w opakowaniu może być świeże?”)  

- Obecnie sama certyfikacja mięsa nie buduje jednoznacznie wiarygodności.  
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Produkt w ofercie – cechy i ich znaczenie 

 Świeżość – rozpoznawana po kolorze („błyszczący”, „jasny”), certyfikacji oraz komunikatowi 
(„świeżość i jakość w opakowaniu”). Synonim jakości mięsa oraz przekonania o wyborze 
zdrowego produktu.  

 Produkt polski – komunikat bezpośredni w ofercie („od polskiego hodowcy”), wspomagany 
biało-czerwoną kolorystyką hasła oraz instytucjami, które mają w nazwie określenie „polski” 
(Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP, Polskie Centrum Akredytacji). Lokalność 
produktu dla części konsumentów jest elementem patriotyzmu, dla innych przede wszystkim 
wyznacznikiem jakości. 

 Rodzaj mięsa – oferta dotyczy drobiu i wieprzowiny. Rozpoznanie dzięki graficznym 
piktogramom. 

 Dobra jakość mięsa – związana ze świeżością i lokalnym pochodzeniem, ale także z certyfikatem. 

 Certyfikat – sugeruje dobrą jakość produktów, mówi o wysiłku i odpowiedzialności hodowcy. 

 Opakowanie i dystrybucja – odbierane niejednoznacznie. Na bazie reklamy spodziewają się 
albo: 

• mięsa do kupienia za ladą. W tym przypadku gwarancja jakości jest przekonująca, 
szczególnie wśród starszych konsumentów, 

• mięsa pakowanego z certyfikatem. U części konsumentów powstaje wątpliwość, na ile 
mięso pakowane może być świeże. 
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Certyfikacja mięsa – znaczenie dla konsumentów 

Certyfikacja ogólnie: 

 Żywność – znany certyfikat eko („zielony listek”), „Teraz Polska” oraz 
oznaczenia produktów regionalnych. Mają wrażenie, że znaków jest 
wiele i trudno określić ich realne znaczenie.  

 Mięso – nie wiedzą czym różni się certyfikat od „dopuszczenia mięsa 
do sprzedaży”. Mała znajomość lub brak znajomości certyfikatów 
gwarantujących jakość mięsa. 

 

Certyfikat w testowanej ofercie: 

 Został rozpoznany jako certyfikat i wpłynął na ocenę jakości mięsa 

• Mięso zdrowsze, bardziej ekologiczne oraz droższe.  

• W opakowaniu nie powinno być wody czy substancji 
chemicznych.  

 Nazwa certyfikatu QAFP i instytucje z nią powiązane, jako nieznane, 
budzą niepewność. 
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„Miałam wrażenie, że wszystkie 
muszą mieć certyfikat. 

Myślałam, że to jest tylko taka 
niezawarta informacja.” 

„Nie mamy pewności ani 
świadomości, kto wystawia ten 
certyfikat i czy jest znaczący na 

rynku.” 



Certyfikat QAFP – po zapoznaniu się z ulotką w gazetce 

 Certyfikat QAFP został dobrze przyjęty. Uznany jako synonim: 

• Lepszej jakości produktu („najlepszości”). 

• Świeżego mięsa. 

• Zdrowszego mięsa, pochodzącego z hodowli, gdzie dba się o zdrowy chów 
zwierząt. 

• Mięsa pochodzenia polskiego, od lokalnych producentów. 

 

 Po prezentacji oferty: 

• Deklaracje poszukiwania większej ilości informacji na temat znaku QAFP. 

• Chęć poszukiwania produktów certyfikowanych. 

Lepsza promocja certyfikatu →lepsza znajomość → 

szansa na akceptację → kierowanie się nim w zakupach (ale nie aktywne 
poszukiwanie)  
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Elementy pomocne w rozpoznaniu certyfikowanego mięsa 

= Cechy graficzne / 
wizualne znaku 

 Kształt pieczęci – 
kojarzony z jakością, 
powagą i 
wiarygodnością 

 Liście laurowe – 
kojarzone ze 
zwycięzcą 

 Pierwsza litera Q, 
kojarzona z jakością 
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= Dosłowny komunikat o certyfikowanej 
wieprzowinie i drobiu. 

= Jakość grafiki, zdjęć mięsa i jego 
podania 

 Tradycyjny, „wiejski” wygląd – 
„jak na desce” 

 Efekt świeżości – mięso w 
naturalnym kolorze, błyszczące 

 Zioła, przyprawy 

 



Atrakcyjność wizualna oferty 
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Mocne strony Słabe strony 

 Zbyt dużo informacji 

 Skomplikowane i 
nienowoczesne sformułowanie 
o „łańcuchu produkcji” 

 Nieczytelna czcionka 

 Elementy wizualne – zdjęcia, grafika. 

 Sposób pokazania mięsa – naturalne 
kolory + przyprawy = apetyczny 
wygląd, uruchamiający wyobraźnię 
smakową (jak smakuje) i kulinarną 
(jak przygotować). Sprawiają wrażenie 
zdrowszych produktów. 

 „Sielski wygląd” / „jak na desce pod 
brytfanną” – wrażenie naturalności i 
świeżości produktów. 

 Mniejsza ilość produktów niż na 
innych stronach gazetki = wrażenie 
dobrej jakości. 

 Piktogramy zwierząt – czytelny 
komunikat o rodzajach mięsa. 



Ocena komunikatów – hasło 

 Hasło niezrozumiałe/ trudne do zapamiętania  

• Skomplikowany i przestarzały język („łańcuch produkcji”), 
kojarzący się z dużym zakładem przemysłowym i mocną 
kontrolą = osłabia wiarygodność, 

• nieznajomość PCA powoduje, że informacja budzi 
niepewność i nie niesie istotnych treści, 

• nie przekazuje korzyści o produktach. 

 Sam przekaz jest zrozumiały = proces produkcji mięsa 
znajduje się „pod kontrolą”. 
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„Polskie Centrum Akredytacji, co 
to jest? Jakaś instytucja? My nie 
musimy wszystkiego wiedzieć.” 

= Skomplikowany język, nieznajomość 
instytucji sprzyja niepewności i osłabia 
wiarygodność oferty 



Ocena komunikatów 
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 Komunikaty podobają się. Niosą dla respondentów konkretne 
informacje, wartości i korzyści. 

• Były spontanicznie zauważane, a respondenci zaczęli 
posługiwać się językiem oferty powtarzając cechy mięsa 
(„kruche”, „soczyste”, „świeże”). 

Ale  

 Mało czytelne – mało wyraźna czcionka. 

 

 Zaskoczenia badanych: 

• Kruchość i soczystość kojarzą się z gotowymi wyrobami, 
wędlinami, nie z mięsem surowym. 

• Świeżość i jakość dla części badanych nie odnosi się do 
pakowanego mięsa. Kojarzą je raczej z mięsem „zza lady”. 

 

 



Oczekiwania klientów w zakresie oferty 

 Obiektywizacja wartości certyfikatu – podparcie się znaną instytucją naukową, twarzą autorytetu  
w zakresie żywienia lub przekonującymi informacjami (np. na popularnych blogach, Instagramie,  
w programach znanych kucharzy, dietetyków, osób dbających o zdrowie i kondycję fizyczną. 
Przykładowe znane nazwiska: Pascal Brodnicki, Katarzyna Bosacka). 

 Informacje uwiarygadniające od właściciela certyfikatu QAFP: 

• Strona internetowa z większą ilość informacji. 

• Przykłady gospodarstw rolnych, które uzyskały certyfikat. 

• Opis „łańcucha produkcji” – jakie standardy spełniają producenci i jak to wpływa na zdrowie. 

• Dobrostan zwierząt z hodowli certyfikowanych. 

 Przystępnie podane informacje, np. w postaci wywiadów z rolnikami czy filmów pokazujących 
„drogę do zdobycia certyfikatu”. 
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„Gdyby jakiś kucharz znanej restauracji we Wrocławiu, albo w 
Warszawie powiedział, że z tego mięsa gotuje... Ja bym się nie 

zastanawiał wtedy, czy  ten znak faktycznie ma jakieś znaczenie.” 



Podsumowanie, rekomendacje 
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Ocena oferty 
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Mocne 
strony 

- Znak certyfikatu QAFP zauważany 
- Opis produktu przy pomocy istotnych cech – polski 

hodowca, świeżość i jakość, kruchość i soczystość 
- Atrakcyjna wizualnie – stylizacja wspomagająca odbiór 

mięsa jako naturalne, świeże 
- Wyraźnie widoczny produkt 

Słabe 
strony 

- Jakość mięsa odnoszona do wszystkich produktów na 
rozkładówce / sąsiedniej stronie gazetki 

- Przekaz dotyczy bardziej jakości niż certyfikatu QAFP 
- Oferta nie skupia uwagi – słabo czytelna czcionka, brak 

jednoznacznego komunikatu opisującego jej cel 

Konsek
wencje  

- Możliwość uogólnienia jakości na wszystkie produkty w 
gazetce, nie tylko te z certyfikatem QAFP 



Rekomendowane kierunki zmian 
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Zmiana: 
- Wyjaśnienie znaku QAFP – w sposób dosłowny, poprzez określenia typu 

„znak jakości”, „gwarancja jakości”, „szukaj mięsa certyfikowanego”, etc. 
- Ograniczenie liczby instytucji wymienionych w ofercie. Obecnie powstaje 

chaos informacyjny, a żadna z wymienionych instytucji nie jest 
powszechnie znana 

- Zmiana hasła na krótkie, proste  
- Zmiana rodzaju czcionki na bardziej czytelną 

 
Utrzymać: 
- Koncentracja na korzyściach wynikających z certyfikacji QAFP. Obecne w 

ofercie komunikaty były dobrze odbierane, szczególnie w zakresie 
świeżości, jakości oraz polskiego pochodzenia mięsa 

- Graficzne wyróżnienie się od innych ofert w gazetce  
 



Dziękuję za uwagę! 
 
IMAS International Sp. z o.o. 
Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej 
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 61 


