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ROŚLINY
górą!
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JESTEŚMY ŚWIADKAMI WIELKIEJ ROŚLINNEJ REWOLUCJI.
Zainteresowanie dietą roślinną stale nabiera tempa.
W 2020 roku sprzedaż roślinnych odpowiedników tradycyjnej żywności poszybowała do góry. Podczas
pandemii spożycie dań roślinnych jako głównych posiłków wzrosło aż o 85%. To właśnie pandemia
sprawiła, że co czwarty millenials zwrócił uwagę na walory diety roślinnej*.
Do żywności wytwarzanej z roślin przyciągnęła ich troska o własne zdrowie, środowisko i dobrostan
zwierząt. Z drugiej strony, nigdy przedtem w sklepach nie było tylu produktów wegańskich. Żywność
pochodzenia roślinnego przestała być niszowa. Coraz częściej sięgają po nią konsumenci, którzy zamiast
całkowicie rezygnować z mięsa stosują podejście “fleksitariańskie”. Recesja również miała wpływ na
zmianę diety: produkty pochodzenia roślinnego są przystępne cenowo.
Dieta oparta na roślinach jest wyrazem świadomego wyboru i dążenia, by zapewnić sobie i innym
mieszkańcom naszej planety zrównoważoną przyszłość.
Ten trend zagości u nas na dłużej, dlatego przyjrzyjmy mu się i zastanówmy, jak najlepiej wykorzystać
zainteresowanie żywnością z roślin.
* panel badawczy Kantar, (2) Mintel
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W kontekście szybko “zmieniających się
czasów” i oczekiwań konsumentów
- zespół sieci Dragon Rouge opracował
zestaw zasad, na których można się oprzeć
w trakcie tworzenia propozycji w kategorii
roślinnej.
W tym dokumencie przedstawiamy je wraz
z subiektywnym wyborem inspirujących
graczy ze świata.
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Jak stworzyć lepszą propozycję w kategorii
żywności roślinnej?
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Zasady, którymi warto się kierować:
...#1 Wpraw konsumenta w dobry nastrój.
...#2 Bądź transparentny.
...#3 Dodaj “news” do tego, co już znane.
...#4 Uczyń składnik bohaterem.

1. Wpraw konsumenta
w dobry nastrój.
Produkty pochodzenia roślinnego to pełnowartościowa opcja.
Świadomi konsumenci szukają pysznego jedzenia, które będzie wywierało
dobry wpływ na nich samych i na środowisko. Tę potrzebę idealnie
zaspokajają produkty spożywcze pochodzenia roślinnego.
Nadszedł czas, by produkty z roślin zajęły należną im wysoką pozycję w
świadomości konsumentów. Możemy ją zbudować śmiałą narracją,
skupioną na radosnych aspektach diety roślinnej i na korzyściach, jakie
ona przynosi.
W czasach niepewności i zamętu coraz bardziej kuszą nas wizje
odsunięcia się od świata, ale też tęsknota za chwilami zachwytu oraz za
rzeczami, które mogą nas podnieść na duchu i wprawić w dobry nastrój
•
•
•
•

Stymuluj zmysły produktami i opakowaniami, które budzą radość
Wykorzystuj żywy, energetyzujący dizajn, by podkreślić doznania smakowe
Trafiaj w sentymenty nawiązując do kodów znanych z innych kategorii
Zaangażuj konsumenta i pozwól mu współdecydować

All plants

Food Nation

Eclipse

Żywy, nowoczesny design
przełamuje standardy w
kategorii roślinnych posiłków
pudełkowych/z dowozem.

Wejście z przytupem i pełną
wyrazistością do kategorii
postrzeganej jako oaza
spokoju.
Każdy produkt zasadza się
na prostym pomyśle i wyraża
go ekspresyjną grafiką oraz
sugestywnym “tone of voice”.

Kody zapożyczone ze świata
tradycyjnych słodyczy
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2. Bądź transparentny.
Nie wystarczy powołać się na "roślinne pochodzenie”.
Dziś wszyscy chcemy wiedzieć, jak powstały produkty, których używamy.
Dla 81% konsumentów przejrzystość stanowi ważny czynnik przy podejmowaniu
decyzji zakupowych. Wyraźnie wyeksponowane informacje o pochodzeniu
poszczególnych składników, metodach produkcji i wartościach odżywczych budują
przewagę konkurencyjną.
Produkty wytworzone innowacyjnymi metodami (np. białka roślinne ze
zrównoważonej fermentacji) lub z roślin do niedawna mało popularnych (np.
chlebowiec, strączkowe) wdzierają się do głównego nurtu, sprawiając jednocześnie,
że wzrasta zapotrzebowanie na edukację w tej dziedzinie.

• Przedstawiaj fakty w angażujący sposób, tworząc np. infografiki, czytelne listy
składników, bloki contentowe
• Używaj śmiałych form przekazu i odważnego języka do nagłośnienia swojej misji
• Wykorzystuj inteligentne etykiety, by dać konsumentowi dostęp do informacji o
produkcie
• Eksponuj certyfikaty i akredytacje przyznane przez cenione organizacje i instytucje

Impossible

Oatly

Quorn

Zgodnie z misją “genialny
smak i jak najmniejszy ślad
ekologiczny” produkty
Impossible prezentują swoje
“zielone” kompetencje na
frontach opakowań

Oatly rzuca rękawicę
reszcie przemysłu
spożywczego, zapraszając,
by produkty konkurentów
również "podawały
konkretne liczby mówiące o
ich wpływie na klimat",
ułatwiając konsumentom
dokonywanie świadomych
wyborów.

Proste ale interesujące
infografiki w przystępny
sposób przedstawiają
łańcuch dostaw Quorn.
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3. Dodaj „news” do tego,
co już znane.
Wykorzystaj rozpoznawalność marki do tego, by zakomunikować “news” i
zachęcić do wypróbowania produktu.
Wykorzystaj okazję - dla konsumentów zorientowanych na zdrowy styl
życia Nowy Rok to, np. świetny moment na zmianę nawyków, diety,
podjęcie wyzwania w nadziei na osiagnięcie długotrwałych korzyści
zdrowotnych.
Znane i lubiane marki czerpią korzyści z eksplozji popytu na produkty
roślinne, wprowadzając ekscytujące nowe rozwiązania i doświadczenia.

• Wykorzystuj ikoniczne motywy by podkreślić wyjątkowość produktów roślinnych
• Inspiruj zainteresowanie wprowadzając limitowane edycje opakowań i smaków
• Zachęcaj do próbowania produktów poprzez rozważne działania angażujące
konsumentów i stawiające produkty roślinne w centrum uwagi

Hellmans

Kettle

Po wprowadzeniu serii
wegańskich majonezów
Hellman's stworzył Real Taste,
Less Waste Kitchen (Pyszna
Kuchnia Bez Marnowania). W
niej powstawały dania z
dziesięciu najczęściej
marnowanych produktów
spożywczych w Wielkiej
Brytanii, okraszonych,
oczywiście, wegańskim
majonezem Hellman’s.

Do opakowania dołączono
naklejkę do wielokrotnego
zamykania, by podkreślić,
że znana przekąska jest
wegańska.

Heinz
Heinz Beanz zmienił na
miesiąc styczeń swój znany
slogan Beanz Meanz Heinz
(Fasolka = Heinz) na Beanz
Meanz Vegan (Fasolka =
wegańskie jedzenie), by
podkreślić że kultowe danie w
puszce jest wegańskie.

4. Uczyń składnik
bohaterem.
Nieskończone możliwości składników roślinnych.
Wobec 39% konsumentów w USA i 33% w Europie ograniczających spożycie
mięsa (Neilson/Givaudan, 2019), rośnie popularność roślinnych odpowiedników
tradycyjnych potraw. Aby zaspokoić popyt, producenci żywności eksperymentują z
niezliczoną ilością składników i wprowadzają nowe kategorie jedzenia, formaty i
okazje. Laboratoria furkoczą od innowacji.
Składniki wychodzą na pierwszy plan. Marki komunikują ich smak i konsystencję,
przy okazji edukując konsumentów na temat ich właściwości oraz służąc inspiracją
co do sposobów podania.
• Zbuduj ikonę z kluczowego składnika, stawiając go zawsze w centrum
• Zadbaj, by ważne informacje i inspiracje grały główną rolę w projekcie, a nie tylko
pojawiały się w nim jako dodatek.
• Oczaruj konsumentów, zaprezentuj im składniki jak “bohaterów z charakterem”

Better nature

Nutty Bruce

Przyjazne, zabawne podejście
inspirowane głównym
składnikiem Tempeh, czyli soją.
Ziarna przedstawione jako
urocza, fasolkowa armia są
bohaterem opowieści o
odżywczych i prozdrowotnych
zaletach produktu.

Nutty Bruce podchodzi
uczciwie do swoich
podstawowych składników,
Widnieją one w centrum
projektu, a obok znajdziemy
informacje o źródłach ich
pochodzenia.
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Upton Naturals
Owoc chlebowca pojawił się w
zachodnich supermarketach
jako bogata w składniki
odżywcze wegańska
alternatywa dla mięsa. Uptons
skutecznie edukuje
konsumentów na temat tego,
czym jest ten składnik i jak go
używać.

DZIĘKUJEMY

p.kwiecinski@dragonrouge.com
+48 503 124 746

