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Innowacje 
 

 

Najpierw zadajmy sobie pytanie czym są i gdzie powstają innowacje w sektorze FMCG. 

Pragmatyczne rozwiązania innowacyjne nie rodzą się same. W znakomitej większości 

przypadków generują je średnie lub duże przedsiębiorstwa poszukujące nowych, efektywnych 

rozwiązań dla prowadzonych operacji. Nie bez kozery użyłem określenia pragmatyczne. 

Dlaczego? Na co dzień powstaje wiele pomysłów i propozycji sektora IT i dostawców sprzętu 

operacyjnego, którzy próbują znaleźć zastosowanie dla swoich nowych rozwiązań 

technologicznych. Na ogół rozwiązania te wyprzedzają potrzeby przedsiębiorców, którzy nie 

są gotowi do ich zastosowania. Rozwiązania te pojawiają się w dwóch obszarach. Twardym, 

hardware IT, czytniki, beacony, systemy monitoringu, wagi rozpoznające produkty, nowe 

energooszczędne wyposażenie etc.. Obszar miękki, software, oprogramowania, aplikacje, 

RFID, systemy gromadzenia i analizy danych. Obydwa nurty wzajemnie się uzupełniają. 

Pracując od 4 lat jako ekspert przy ocenie projektów innowacyjnych naszego sektora w całej 

Europie, nasunęło mi się  kilka spostrzeżeń. 

Handel detaliczny, w sferze innowacji ,, miękkich’’ koncentruje się na identyfikacji swoich 

klientów i tworzeniu ich profilu emocjonalnego. Określenie potrzeb konsumentów już nie 

wystarcza, chcemy pozytywnie oddziaływać na ich emocje. Hurt i dystrybucja opracowuje 

narzędzia do efektywnej kontroli ścieżki dostaw i zachowania jak najwyższych standardów 

bezpieczeństwa żywności. Natomiast producenci opracowują w swoich działach R&D nowe 

technologie zorientowane na oszczędność energii, surowców, wydłużenie terminów 

przydatności do spożycia przy równoczesnej minimalizacji konserwantów i eliminacji 

wszelkich innych chemicznych dodatków. Wszystko to przy poszanowaniu wpływu na nasze 

środowisko naturalne. Baza techniczna i zasoby kadrowe sektora FMCG to funkcjonujący 

system ekonomiczny o olbrzymiej skali i jeszcze większej inercji w stosowaniu nowych 

rozwiązań. Przy czym możemy zaobserwować paradoksalne zjawisko, im mniejsze 

przedsiębiorstwo tym większy opór na zmiany. Pośrednim rozwiązaniem tego problemu są 

systemy franczyzowe. Ale tu z kolei konieczne jest wysokie zaufanie do systemu i wysoka 

sprawność we współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą. 

Nieco upraszczając możemy stwierdzić iż duże i średnie firmy nieustannie poszukują 

rozwiązań , które pomogą im skutecznie konkurować na rynku w dwóch obszarach. Kontroli i 

wyważonej redukcji kosztów operacyjnych oraz wzroście sprzedaży poprzez celne działania 

marketingowe.  

Kontrola, analiza i redukcja OPEX nie może już polegać tylko na doświadczeniu i 

kreatywności kadry menadżerskiej. Konieczna jest bardziej szczegółowa i celowana analiza 

nowego zasobu danych, które mogą dostarczyć nowe systemy śledzenia procesów 

operacyjnych. Rozwiązania oparte np. na RFID czy beaconach i identyfikacji produktywności 

personelu dostarczają interesujących danych, które po właściwej analizie mogą znakomicie 

usprawnić procesy sprzedażowe i co najważniejsze podnieść wydajność pracy zespołu. Bez 

względu na charakter przedsięwzięcia, detal, dystrybucja , czy też hurt, taka ciągła analiza jest 

niezbędna dla zachowania poziomu konkurencyjności na wolnym rynku. 

Innymi zastosowaniami w tym samym obszarze są kasy samoobsługowe i self-skanery. Te 

pilotażowe wdrożenia nie są już tak oczywiste. Sprawne technologicznie systemy borykają się 

z niedopracowanymi procesami i procedurami ich wdrożenia. To jeszcze jeden przykład 

wskazujący iż proces: inicjatywa branży plus naukowo-technologiczny zespół, równa się 

wdrożenie, to najlepsza ścieżka realizacji rozwiązań innowacyjnych.  Szyte na miarę potrzeb 

rozwiązania, tworzone przez kros wydziałowe zespoły projektowe to najlepsza droga do 

sukcesu we wdrożeniu. 
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Takie rozwiązania powstają w ostatnim czasie w obszarze strategii marketingowych i 

sprzedażowych. Z jednej strony prowadzi się szerokie badania konsumenckie, które tylko w 

ogólnikowy sposób wskazują pojawiające się trendy i mody. Bardzo trudno je właściwie 

skwantyfikować i nadać rangę w funkcji sprzedaży i marży operatora. I tu po raz kolejny 

wyższość uzyskują systemy, rozwiązania dedykowane, przygotowywane na potrzeby 

konkretnego operatora handlowego. Przykładem może być system badania satysfakcji 

klientów C2Y aplikowany zarówno w obszarze relacji B2C jak i B2B. Poznanie opinii 

naszych klientów  czy kontrahentów to już za mało. Współczesna branża handlowa, na tak 

wysoko konkurencyjnym rynku musi szukać widocznych wyróżników. Celowanych, 

właściwie dobranych, nie wymyślonych lecz skrojonych na miarę potrzeb i oczekiwań naszej 

grupy docelowej. Grupy docelowej, którą też musimy właściwie rozpoznać a nie założyć. 

Twórcy aktywnego marketingu, manipulatorzy popytu mogą tylko wtedy być efektywni kiedy 

właściwie zdefiniują już nie tylko potrzeby lecz również obszar emocjonalny swojej grupy 

docelowej. Wchodzimy wówczas w etap identyfikacji społeczności konsumenckiej, której 

musimy zaoferować jak najbardziej dopasowane rozwiązania handlowe. 

Strategie sprzedażowe to nie tylko marketingowe działania pro konsumenckie. Operujemy na 

bardzo wysoko konkurencyjnym, dojrzałym rynku. Obserwacja działań konkurencji i 

tworzenie twardych ale również elastycznych strategii sprzedażowych jest jednym z 

kluczowych elementów odniesienia sukcesu. Wnikliwa analiza działań promocyjnych i 

marketingowych, zarówno konkurentów jak i dostawców towarów, to podstawowy materiał 

do tworzenia zarówno strategii sprzedażowych jak i negocjacyjnych. I tu przychodzi nam w 

sukurs współczesna technologia. Narzędzia z zakresu business intelligence pozwalają 

zgromadzić niezbędne dane z kilkudziesięciu sieci, głównych graczy rynkowych. 

wypracowane algorytmy analityczne i analityki predykcyjne oferują Kwartalne Raporty 

zakresu aktywności promocyjnej zarówno sieci jak i wiodących producentów. Kwartalny 

Raport aktywności promocyjnych to niezbędne narzędzie dla każdej średniej i dużej firmy 

handlowej.  

Nie tylko wielcy mogą korzystać z tak wypracowanej bazy danych. Każdy, nawet 

najmniejszy przedsiębiorca chce wiedzieć tu i teraz co oferuje swoim klientom jego najbliższa 

konkurencja. Samodzielne śledzenie tych aktywności dla małego przedsiębiorcy jest 

uciążliwe, czasochłonne i często niedokładne. Dla tych detalistów stworzono szereg aplikacji 

lub programów, np. Pricecheck, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji w 

obszarze polityki promocyjnej, zarzadzania marżą i zapasem towarowym. 

Ale nie zapomnijmy o całym e-commerce, który jest skazany na innowacje. Przecież to była 

prawdziwa, rewolucyjna innowacja w handlu zarówno detalicznym jaki i hurtowym. Ten 

obszar rozwija się bardzo intensywnie wyzyskując wszelkie możliwe technologie 

informatyczne z najnowszymi włącznie. Z każdym dniem sklepy internetowe zmieniają swoje 

oblicze i narzędzia uwodzenia klienta. Wirtualne przymierzalnie sklepów modowych, 

podpowiadanie list zakupów, ułatwienie w procesach płatności etc. to wszystko przecież 

rozwiązania innowacyjne bez których ten sektor obyć się nie może. 

Jak widać istnieje szereg narzędzi zarówno hardwarowych jak i softwarowych, które są 

dostępne operatorom handlowym. Lecz w rzeczywistości są one wykorzystywane przez 

nieliczna grupę handlowców. Innowacyjne, pragmatyczne rozwiązania, tak jak każdy inny 

produkt wymagają szerokiej popularyzacji i wskazania realnych , wymiernych i policzalnych 

dla przedsiębiorcy korzyści. Nic tak nie uwiarygodni i zarekomenduje stosowanie 

współczesnych technologii jak poprawa linii kosztowych i przychodowych w rachunku 

wyników firmy. 
  

 

Z poważaniem 
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