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TARCZYŃSKI 
KABANOSY “ROŚL-INNE”

Jak sprostać nowym oczekiwaniom konsumentów, wychodząc poza 
własną, bazową kategorię produktową?



TARCZYŃSKI ROŚL-INNE

Tarczyński to kultowa marka, znana powszechnie z kategorii przekąsek mięsnych. Ale świat 
dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe mody i nowe style życia – coraz więcej Polaków 
ogranicza spożycie mięsa. Co to oznacza dla producentów mięsa? Czy powinni nas przekonać 
do swoich argumentów? A może powinni raczej dostosowywać swoją ofertę do nowych 
pragnień, wykorzystując swoje duże kompetencje, jeśli chodzi o tworzenie produktów o 
prawdziwym smaku? 

Opierając się na opcjonalnych scenariuszach przetestowanych z konsumentami, 
zarekomendowaliśmy stworzenie submarki, mocno popieranej przez markę-matkę. 
Powstała submarka: TARCZYŃSKI ROŚL-INNE, nad którą pracowaliśmy od idei, przez strategię, 
branding, tworzenie nazwy i opakowania, aż po komunikację w punkcie sprzedaży. Oferta 
kierowana jest do fleksitarian, dla których marka Tarczyński jest gwarantem właściwego smaku 
kabanosów, mimo ich roślinnego pochodzenia. Jednoznaczne kody wizualne pomagają odróżnić 
ROŚL-INNE od typowej mięsnej oferty, w tym wariantów takich jak KABANOSY NATURALNE/BIO. 

ROŚL-INNE, BEZ KĘSA MIĘSA, ALE ZAWSZE ZE SMAKIEM – stały się mainstreamową
i uniwersalną platformą, podkreślającą smakowitość prawie jak w przypadku prawdziwego 
mięsa. Te atrybuty okazały się kluczowe i znakomicie wpisały w kontekst marki TARCZYŃSKI

.
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AYBIOO
INNA BAJKA
Jak za pomocą nowej marki przełamać stereotypy związane
z kategorią zdrowej żywności?
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Żyjemy w biegu. Nie starcza nam czasu na wiele rzeczy. Niestety często nie starcza nam go na zdrowy 
i pełnowartościowy posiłek. Na co dzień często ratujemy się fast-foodem lub produktami typu 
„instant”. Zdrowe jedzenie kojarzy się wciąż z wysoką ceną, niską dostępnością, a przede wszystkim 
z czasochłonnością przygotowania. 

Inna Bajka powstała zatem z przekory. Wyzwaniem marki było stawić czoła pokutującemu 
przesądowi, że zdrowe jedzenie nie może być jednocześnie smaczne i proste w przygotowaniu. 
W portfolio Innej Bajki znaleźć się miały zatem smaczne, a jednocześnie niezwykle łatwe do 
przygotowania śniadania i obiady.

Praca nad Inną Bajką to była prawdziwa podróż „ręka w rękę” agencji i Klienta. Koncepty rodziły się 
warsztatowo i wykuwały w ogniu burz mózgów. Zbudowaliśmy tożsamość marki, od strategii 
pozycjonowania, nazwy, claimu, postaci bohaterów marki, po identyfikację wizualną, 
opakowania i komunikację OOP. Kropkę nad i postawiliśmy projektując stronę internetową 
z funkcjonalnością e-commerce.

Tak powstał świat marki, w którym spotkacie: Rannego Ptaszka, który zrywa się rano, żeby 
przygotować pyszną owsiankę na śniadanie, Dzikiego Dostawcę, który dostarczy zdrowe nasiona 
i suszone owoce, Wilka Sytego, który wie, jak przyrządzić pożywny obiad oraz Owcę Całą (całą, bo 
wszystko jest w tym świecie wolne od produktów pochodzenia zwierzęcego.) 

W efekcie powstał przyciągający uwagę i cieszący oko świat - sympatyczny, wesoły, kolorowy. 
I zdrowy. Po prostu świat z Innej Bajki.

Nagrody: PENTAWARDS 2021 w kategorii Sustainable design (brąz) oraz Health and diet foods
(srebro).

INNA BAJKA















W 2020 roku, zgodnie z filozofią marki
ograniczania wpływu jej produktów na
środowisko - zaprojektowaliśmy w pełni
biodegradowalne opakowanie do linii granoli.

Tzw. “torba borba” w wielu aspektach jest 
ekologiczna:
- pochodzi z kompostowalnego bio-papieru

(7P0709)
- zadruk wykonano farbami wodnymi
- kształt torebki pozwala na jej łatwe

zrolowanie po użyciu
- rozmiar torebki został

zmniejszony/zoptymalizowany, tak by w 
łańcuchu dostaw – móc ograniczyć koszt, 
liczbę transportów. Produkty konkurencyjne
są wciąż pakowane do toreb wypełnianych
powietrzem, by sprawiać wrażenie większej
objętości produktu.

- torba od wewnątrz jest powleczona PLA z 
trzciny cukrowej, co pozwala na zgrzewanie
toreb w procesie produkcji, zamiast klejenia

- drewniany, ekologiczny klips dba o 
zamknięcie torby i świeżość produktu –
usuwając potrzebę zastosowania naklejek lub
zamknięcia strunowego, produkowanego z 
plastiku









NUTRICIA 
BOBOVITA BIO

Jak zobrazować najwyższą jakość roślinnych produktów dla dzieci posługując 
się językiem wizualnym przekonującym rodziców?



BOBOVITA BIO

Kategoria posiłków dla dzieci, podobnie jak cała kategoria żywności, rozwija się w kierunku
”lepszego jedzenia”. BOBOVITA również przygotowała propozycję w tym obszarze - linia BIO to 
gwarancja najwyższej jakości – dzięki w pełni naturalnym, starannie wyselekcjonowanym
składnikom, ograniczeniu konserwantów i dodatków (czysta etykieta). Naszym zadaniem było
zaprojektowanie tej linii tak, by przyciągała uwagę wrażliwych na wysoką jakość rodziców. 

Inspiracją dla strategii designu był insight mówiący, że w młodym pokoleniu rodziców
zakorzeniona jest wiara, że dawniej jedzenie było bardziej naturalne - warzywa, owoce czy mięso
miały naturalny smak i były po prostu smaczne. Wierzą w produkty BIO, i jak w wielu innych
kategoriach, poszukują dowodów na to, że produkt jest wykonany bardziej naturalnymi procesami. 

Zainspirowani trendami w designie dla dorosłych, postanowiliśmy podkreślić w nowej linii jej
wysoką jakość, a nie jak to zwykle dzieje się w przypadku jedzenia dla dzieci – dziecięcy charakter. 
To rodzice są decydentami, i rodzice muszę już przy półce uwierzyć, że Bobovita BIO to najwyższa
jakość, która zaspokoi potrzeby ich pociech. Jako narzędzie graficzne do realizacji tej strategii, 
wybraliśmy język botaniczny, podkreślający walory naturalnych składników, a jednocześnie
tworzący aurę wysokiej jakości produktu: ciemno-zielony kolor, odręczne, pełne smakowitych detali
ilustracje, elegancjai charakter premium samego designu - wszystko to przyciąga uwagę rodziców i
wybija się z mainstreamowej półki.
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1. Pomagamy budować wielkość marek i mamy na to wiele 
dowodów.

2. Zaplecze 8 oddziałów na świecie daje nam natychmiastowy 
dostęp do trendów i nowości kategorialnych z innych 
rynków. Żadna agencja brandingowa w Polsce nie może tego 
zaoferować.

3. Mamy wszystkie niezbędne kompetencje pod jednym 
dachem (analiza, strategia, identyfikacja wizualna, design, 
aktywacje, digital branding).

4. Zatrudniamy bardzo utalentowanych ludzi, którym stawiamy 
ambitne cele - to zapewnia sukces powierzonych nam 
marek. 

5. Pracujemy według sprawdzonego procesu projektowego
z wykorzystaniem autorskiej metodologii strategicznej.

DLACZEGO 
DRAGON ROUGE?
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