
308 HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;2(355):308-319

Agnieszka Palka
Akademia Morska w Gdyni 

Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów

Streszczenie

W celu analizy preferencji konsumenckich oraz rynku lodów w Polsce przepro-
wadzono badania ankietowe, jak również posłużono się wynikami badań innych 
autorów na temat rynku lodów w Polsce. W celu oceny zmian porównano wyniki 
badań ankietowych uzyskanych w latach 2008 oraz 2013. Konsumenci preferują 
wciąż te same smaki lodów, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły niewielkie 
zmiany w tych preferencjach. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu popularności 
sorbetów, zwłaszcza w sezonie letnim. Wciąż najpopularniejsze są lody o smaku 
śmietankowym, czekoladowym, truskawkowym i waniliowym. Konsumenci są 
jednak również ciekawi zupełnie nowych smaków. Rynek lodów w Polsce rozwija 
się dość wolno, co spowodowane jest sezonową konsumpcją lodów oraz niewiel-
kim ich spożyciem per capita. Mimo to wciąż posiada dość spory potencjał. Znajo-
mość preferencji konsumenckich oraz ich zmian jest niezwykle istotna dla produ-
centów lodów. Wpływają one na profil ich produkcji, a przez to wzbogacanie oferty 
mającej zachęcać konsumentów do większego spożycia, szczególnie poza sezo-
nem letnim. Dokonują tego poprzez wprowadzanie na rynek mniejszych opakowań 
lodów familijnych, opracowywanie nowych smaków lodów, jak również poprzez 
rozwijanie sieci lodziarni – kawiarni. Kawiarnie działające na zasadzie franszyzy 
cały rok, dość często znajdują się w centrach handlowych, co może pomóc zmniej-
szyć sezonowość w spożyciu lodów. Dominującym producentem lodów na polskim 
rynku jest koncern Unilever, produkujący w Polsce lody pod marką Algida. Artykuł 
ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: lody, rynek lodów, preferencje konsumenckie.

Kody JEL: D49, L11

Wstęp

Branża lodziarska jest częścią rynku cukierniczego i rozwijała się dość dynamicznie na 
przełomie wieków XX i XIX, jednak w ostatnich latach dynamika ta nie jest już tak za-
uważalna. Wpływ na tę sytuację i jej zmiany ma między innymi zmiana preferencji konsu-
menckich Polaków, mimo niskiego poziomu spożycia lodów w porównaniu z mieszkańcami 
Europy Zachodniej (w Polsce około 4 litry rocznie przy średniej europejskiej około 7 li-
trów). W ciągu ostatnich lat konsumpcja ta minimalnie rośnie, dzięki kampaniom reklamo-
wym producentów oraz zmianom w mentalności konsumentów. Sezon lodziarski w Polsce 
trwa średnio 6 miesięcy w roku i jest mocno uzależniony od pogody. Przekształcenie lodów 
w produkt całoroczny jest procesem długotrwałym Producenci lodów muszą wciąż uświa-
damiać i podkreślać konsumentom zalety lodów, a mianowicie zawartość lekkostrawnego 
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białka pochodzącego z serwatki, zawartość witamin, naturalnych składników oraz ich ni-
skokaloryczność w porównaniu ze słodyczami i przekąskami. Proponują konsumentom za-
równo lody tradycyjne, jak i zupełne nowości, co roku bowiem pojawia się 140-160 nowych 
produktów. Są to nowe smaki lodów i ich opakowania w przypadku lodów familijnych, jak 
również zupełnie nowe produkty. Pojemność opakowań lodów familijnych zmniejsza się 
systematycznie. Dziesięć lat temu najpopularniejsze były opakowania o pojemności 1-1,5 
litra, teraz tak duża pojemność jest popularna ze względu na cenę, aczkolwiek lody familijne 
sprzedawane są również w opakowaniach o pojemności 0,5 litra i mniejszej. Producentom 
oczywiście zależy na najszybszym wzroście sprzedaży najdroższych produktów, jednak kry-
zys nie pozwala im na znaczące podwyżki cen mimo wzrostu cen surowców. Sprzyjająca 
słoneczna pogoda latem oraz inwestowanie w jakość i innowacyjność to elementy składa-
jące się na wzrost spożycia lodów, a co za tym idzie, sukces producentów lodów (Bełżecka 
2013; Szajner 2009, s. 44-46).

W Polsce rośnie spożycie zarówno lodów impulsowych, jak i familijnych oraz gastrono-
micznych. Powstaje coraz więcej kawiarni i punktów z lodami, nie tylko w hipermarketach 
i galeriach handlowych, ale także przy głównych ulicach, nieopodal parków, kin lub innych 
miejsc rozrywki. Grycan, Zielona Budka, Algida i Haagen-Dazs zdecydowali się na rozwój 
sieci lodziarnio-kawiarni we franszyzie, co może wpłynąć na większe spożycie lodów oraz 
spowodować zmniejszenie sezonowości. Takie punkty sprzedaży zazwyczaj oferują klien-
tom ogromny wybór smaków lodowych deserów. Lody produkowane przez Haagen-Dazs 
okazały się jednak zbyt luksusowe dla polskiego konsumenta, co spowodowało wycofanie 
się tej firmy z polskiego rynku.

Producenci lodów największe zyski odnotowują w miesiącach wiosennych i letnich, od 
kwietnia do września. Rośnie w tym czasie popyt na lody impulsowe i gastronomiczne. 
W miesiącach letnich osiągają one niemal 80% udział w rynku. W sektorze lodów z au-
tomatu również widać wzrost popytu, a co za tym idzie, wzrost konkurencji. To z kolei 
wymusza rozszerzanie oferty oraz poprawę jakości lodów. Stosunkowo niedawno pojawiły 
się na rynku nowe maszyny do lodów, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania. 
Pozwalają one na wytwarzanie wielu rodzajów lodów o mieszanych smakach, np. świderki 
śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe oraz śmietankowo-czekoladowe i śmietankowo-
-truskawkowe (Mrozowska 2012).

Coraz większą popularnością cieczą się również nowości w postaci mrożonych jogurtów 
smakowych oraz lodów jogurtowych. Ten rodzaj deseru, produkowany na bazie świeżego 
jogurtu naturalnego, zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych, jest szczególnie 
poszukiwany przez młodych konsumentów, którzy zwracają uwagę na jak najmniejszą licz-
bę kalorii, ale za to na jak największą liczbę smaków i wartości odżywczych. Najbardziej 
popularne smaki mrożonych jogurtów to nuty: waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, ja-
godowe, kokosowe, malinowe, bananowe, tiramisu i o smaku owoców leśnych. Natomiast 
najpopularniejsze dodatki do jogurtów to: owoce sezonowe, gruszki, ananas, arbuz, mali-
ny, brzoskwinie, winogrona, owoce kandyzowane, musli, posypki czekoladowe, kokosowe, 
granola, draże czekoladowe, orzechy laskowe, orzech włoskie, orzechy nerkowca, melon, 
mango, kiwi, żurawina.
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Preferencje konsumenckie są wynikiem subiektywnego procesu wyboru, który zacho-
dzi w świadomości każdego konsumenta. Decyzje odnośnie do lubianych towarów są dość 
skomplikowane. Znajomość preferencji konsumentów to marzenie każdego producenta 
i sprzedawcy. Zestawienie preferencji konsumenta z jego możliwościami finansowymi po-
zwala przewidywać dokonywane przez niego zakupy.

Cel i metodyka badań

Głównym celem przeprowadzonych badań ankietowych była ocena preferencji konsu-
menckich oraz ich zmian na przestrzeni ostatnich lat. Formularz ankiety składał się z pięciu 
pytań, dotyczących preferencji konsumenckich respondentów. Badania, które przeprowa-
dzono w 2008 roku, objęły łącznie 184 losowo wybrane osoby w różnym wieku. W grupie 
tej znajdowało się 86 mężczyzn i 98 kobiet. W 2013 roku przeprowadzono badania na takiej 
samej grupie losowo wybranych osób. Ponadto w pracy wykorzystano badania pierwotne 
innych autorów dotyczące rynku lodów oraz dane statystyczne. 

Wyniki badań 

Rynek lodów można podzielić w zależności od rodzaju lodów na dwie podstawowe ka-
tegorie: rynek lodów impulsowych oraz rynek lodów familijnych. Na rynku królują lody 
impulsowe (szczególnie w sezonie letnim), aczkolwiek w wielu polskich domach jako de-
ser spożywane są lody familijne przygotowane jako niskokaloryczny deser, przyozdobiony 
owocami, bakaliami, polewami, posypkami, bakaliami. Czasem dodawana jest również bita 
śmietana. 

Na rynku lodów w Polsce od lat niekwestionowanym liderem (por. wykres 1) pozo-
staje Unilever (Algida). Drugie miejsce zajmuje również od dłuższego czasu firma braci 
Koralów z Nowego Sącza. O wysokiej pozycji firmy Unilever świadczy nie tylko sprzedaż, 
ale również świadomość tej marki wśród konsumentów. Wielu z nich doskonale identyfikuje 
markę Algida kojarząc ją między innymi z impulsowymi lodami Magnum oraz Big Milk. 
Przywiązanie klientów do marki jest jednak znacznie mocniejsze w przypadku lodów fami-
lijnych niż impulsowych. Jest również spora grupa konsumentów, którzy kierują się przede 
wszystkim ceną produktu przy jego wyborze. Stwarza to niszę głównie dla tanich lodów 
sprzedawanych pod markami własnymi. Zajmują one wysokie, trzecie miejsce, po Algidzie 
i Koralu, w ilościowych rankingach sprzedaży. Nie przekłada się to na ranking wartościowy, 
w którym marki własne osiągają jedną z ostatnich pozycji. Marki własne pojawiły się na 
rynku stosunkowo niedawno, wraz z rosnącą w kraju liczbą zachodnich marketów i dyskon-
tów. Rodzinna firma Grycan odnosi dość spore sukcesy tworząc sieć kawiarnio - lodziarni 
działających na zasadzie franszyzy. W planach tej firmy jest sprzedaż w krajach europej-
skich, jak również w Chinach. Na lodowym rynku liczą się również takie firmy jak Ice 
Mastry, Nordis, Zielona Budka czy Nestle. Reszta producentów posiada udziały ilościowe 
na poziomie około 1% lub mniej.
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Wykres 1
Udziały ilościowe producentów na rynku lodów w Polsce (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bełżecka (2013).

Wykres 2
Najpopularniejsze smaki lodów

Źródło: opracowanie własne.
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Na polskim rynku najpopularniejsze od wielu lat są lody o smaku śmietankowym, 
waniliowym, czekoladowym i truskawkowym (por. wykres 2). Dostępna jest cała gama 
lodów owocowych, bakaliowych i innych, a z roku na rok producenci powiększają swoją 
ofertę. Lody śmietankowe są postrzegane przez konsumentów jako naturalne, najmniej 
przetworzone, nie zawierające dodatków chemicznych ani sztucznych barwników, co 
skłania rodziców do wyboru tego właśnie smaku dla swoich dzieci. W preferencjach 
konsumentów można zaobserwować dwie odmienne postawy. Z jednej strony dominuje 
wśród nich przywiązanie do tradycji, z drugiej zaś wykazują chęć wypróbowania nowych 
smaków. Wśród tych nowości chętnie widziane są takie smaki, jak: czerwona porzeczka, 
poziomka, jabłko z cynamonem, markuja, chałwa, malibu. W ostatnich latach preferencje 
dotyczące smaków lodów uległy niewielkim zmianom. Polacy wciąż preferują smaki tra-
dycyjne, aczkolwiek można stwierdzić rosnącą popularność sorbetów, które są wybierane 
szczególnie w sezonie letnim podczas upałów. Ponadto na świecie można spotkać lody 
o bardzo różnych i nietypowych smakach, na przykład o smaku mięsa, szynki, czosnku, 
owoców morza, piwa, oliwy czy parmezanu. Za najlepsze lody w Europie w 2014 roku 
uznano lody o smaku białego wina i wędliny, przygotowane w lodziarni koło Werony. 
Biorąc pod uwagę przywiązanie polskich konsumentów do tradycyjnych smaków prawdo-
podobnie takie lody nie staną się w Polsce popularne (Anonim 2007; Boruc 2006; Górska-
Warsewicz 2000, s. 36-37; Jędrzejewska, Wąsowicz 1999, s. 47-51; Laskowski 2007; 
Mrozowska 2012; Szajner 2009).

Wzrost spożycia lodów w ciągu roku w Polsce jest wciąż niewielki, lecz zauważalny, 
co za tym idzie również częstotliwość ich spożycia przez konsumentów powoli rośnie. 
Spożycie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło z około 3,5 litra do około 4,5 litra na osobę 
rocznie. Kilkanaście lat temu prognozowano, że rynek lodów w Polsce pójdzie w kierunku 
modelu z zachodniej Europy, gdzie konsumenci spożywają nawet do 10 litrów tego deseru 
na osobę rocznie, głównie w domu. Polacy jednak wciąż są przywiązani do lodów impul-
sowych i do sezonowego spożycia lodów ogólnie. Wszystko wskazuje na to, że nieprędko 
dogonimy Europejczyków w ilości spożywanych rocznie lodów per capita. 

Największą grupę konsumentów lodów familijnych stanowią klienci, którzy spożywają 
je kilka razy w roku lub raz w miesiącu, ponad 40% konsumentów deklaruje spożywanie 
lodów familijnych 1-3 razy w miesiącu. Wyniki te wskazują, iż w badanej grupie lody są 
konsumowane prawdopodobnie tylko w sezonie letnim (por. wykres 3). W ostatnich latach 
stwierdzono wzrost częstotliwości spożycia lodów od codziennego do 1 razu w miesiącu 
u około 50% do ponad 60% badanych respondentów.

Część konsumentów w Polsce nie kupuje lodów wcale, lody impulsowe kupuje ponad 
60% konsumentów, natomiast lody familijne niecałe 60%. Wciąż najpopularniejszymi lo-
dami, szczególnie latem, są lody impulsowe (por. wykres. 4) – lody na patyku, w kubkach, 
rożki czy lody w waflach, oraz kulkowe. Rosnącą popularnością cieszą się lody włoskie. 
Spożycie lodów impulsowych w Polsce jest na dosyć wysokim poziomie w stosunku do 
średniej europejskiej, lecz spożywane są do końca wakacji. We wrześniu ich spożycie dra-
stycznie spada. Lody te są około dwukrotnie droższe od lodów familijnych w przeliczeniu 
na dm3. Na ich wyższą cenę mają wpływ oczywiście koszt opakowania jednostkowego, jak 
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Wykres 3
Częstotliwość spożycia lodów

Źródło: jak w wykresie 2.

Wykres 4
Najchętniej kupowane formy lodów

Źródło: jak w wykresie 2.
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również koncentracja ich sprzedaży w sklepach tradycyjnych, o małej powierzchni, umiej-
scowionych w centrum miasta, a więc o wyższym czynszu, jak również w osiedlowych 
sklepach. Lody impulsowe najlepiej sprzedają się w osiedlowych sklepach, blisko domu, 
z uwagi na ich nietrwałość, są nabywane podczas codziennych zakupów najpotrzebniej-
szych artykułów spożywczych. Głównymi konsumentami tego rodzaju lodów w Polsce 
są dzieci. W osiedlowym sklepie mają one do tego rodzaju lodów dużo łatwiejszy dostęp 
niż w hipermarkecie. Takie lody są również coraz częściej kupowane w dużych sieciach 
handlowych, między innymi w postaci multipacków (Janowicz 2003; Kaczmarek-Piątek 
2002).

Tabela 1
Sprzedaż lodów impulsowych i familijnych ze względu na lokalizację (w %)  

Lokalizacja
Wartość sprzedaży, udział procentowy

Sprzedaż lodów impulsowych  
ze względu na lokalizację

Sprzedaż lodów familijnych  
ze względu na lokalizację

Hipermarkety>2500 m2 1,9 13,3
Supermarkety<2500 m2  
(w tym dyskonty) 22,1 40,0
Duże sklepy spożywcze 9,9 10,6
Średnie sklepy spożywcze 33,0 15,3
Małe sklepy spożywcze 27,8 19,1
Sklepy winno-cukiernicze 2,2 1,7
Stacje benzynowe 3,1 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polit (2011).

Lody familijne w opakowaniach plastikowych o pojemności do 1 litra są wśród kon-
sumentów coraz bardziej popularne, szczególnie lody z segmentu Premium, czyli lody 
o najwyższej jakości. Mniejsze, o pojemności 500 i 750 ml, nie cieszą się tak dużym 
zainteresowaniem z uwagi na stosunkowo wysoką cenę w przeliczeniu na 100 cm3. Lody 
familijne są najczęściej nabywane przez konsumentów w sklepach wielkopowierzch-
niowych i hipermarketach, ich podaż jest tam większa, a asortyment szerszy (por. tabe-
la 1). W dużych sklepach jest nie tylko większy wybór, są też duże, nowoczesne bone-
ty. Powierzchnia handlowa sklepu determinuje objętość opakowań lodów, asortyment 
i wielkość podaży. Dlatego w mniejszych sklepach powierzchnia przeznaczona na dese-
ry mrożone i mrożonki jest niewielka. Ponadto zakupy w hipermarketach są zazwyczaj 
zakupami planowanymi, robionymi „na zapas”, często dokonywanymi w tego rodzaju 
sklepach z powodu niższych cen. Zakupy planowe robią konsumenci bardziej świadomi, 
do których można skierować promocję lodów familijnych jako smacznego, lekkostraw-
nego, wygodnego i łatwego do przygotowania deseru (Anonim 2007; Babicz, Ratajczak 
2007; Miętus 2011). 
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Wykres 5
Czynniki wpływające na wybór lodów

Źródło: jak w wykresie 2.

Wykres 6
Miejsca, w których najczęściej spożywa się lody

Źródło: jak w wykresie 2.
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Cechy organoleptyczne takie jak smak i wygląd lodów to dwie najważniejsze cechy spo-
śród wielu czynników branych pod uwagę przy wyborze lodów. Istotne są również cena 
i producent (por. wykres 5). Szczególnie cena lodów ma coraz większe znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji zakupu lodów. Może to świadczyć o zbyt wysokiej cenie tych deserów 
mrożonych w stosunku do możliwości nabywczych konsumenta. Jednak mimo wzrastają-
cych cen lodów i coraz większej roli ceny, podczas dokonywania zakupów lody dobrej ja-
kości i droższe są coraz bardziej popularne. Konsumenci, nie zwiększając spożycia lodów 
(ilościowo), wybierają te o lepszej jakości, a co za tym idzie, wyższej cenie. 

W 2008 roku ponad 40% badanych najchętniej spożywała lody w domu, natomiast lody 
na ulicy kupowane były równie często jak w kawiarni i lodziarni (por. wykres 6). W ostat-
nich latach, najprawdopodobniej w wyniku powstawania nowych cukierni, kawiarni, lo-
dziarni te proporcje uległy zmianie i coraz więcej osób spożywa lody poza domem. 

Lody spożywane w domu to w przeważającej większości lody familijne, natomiast na 
ulicy spożywane są lody impulsowe. Motywacją do spożywania lodów jest przede wszyst-
kim chęć sprawienia sobie przyjemności. Lody impulsowe są spożywane również dla ochło-
dy i orzeźwienia (Chojnacka 2001; Gutkowska, Trybus 2001, s. 36-37).

Podsumowanie

Polski rynek lodów jest nadal w bardzo dużym stopniu uzależniony od pogody i nie-
zwykle trudny i oporny na zmiany ze względu na cechy dystrybucji detalicznej, której do-
minującą część stanowią tradycyjne małe i duże sklepy osiedlowe. Powstawanie nowych 
dużych lodziarni w centrach handlowych, kinach oraz w centrach miast pomału zmienia 
przyzwyczajenie do sezonowości lodów i prowadzi do narodzenia się zwyczaju konsumpcji 
lodów przez cały rok. Jest to szansa na podwyższenie konsumpcji również lodów familij-
nych. Niestety, proces zmian przyzwyczajeń społeczeństwa trwa bardzo długo i nieprędko 
doczekamy się rewolucyjnych zmian na rynku lodów w Polsce. Zmiany te będą raczej za-
chodziły bardzo powoli, tak jak to miało miejsce dotychczas. Zmienia się jednak nastawie-
nie konsumentów do rodzaju spożywanej żywności ogółem, w tym do jakości spożywanych 
lodów. Konsumenci przywiązują coraz częściej wagę do jakości lodów, a co za tym idzie, 
jakości składników użytych do ich produkcji. Skłonni są zapłacić więcej za mniejszą porcję 
lodów, ale o dobrej jakości. Jednocześnie ustabilizowała się na polskim rynku grupa kon-
sumentów marek własnych, które mając niską cenę nie oferują w zamian wysokiej jakości. 
Konsumenci ci jednak mając ograniczony budżet domowy nie chcą całkowicie rezygnować 
z przyjemności, dokonują takich zakupów, na które ich stać.

Rynek deserów lodowych jest to rynek bardzo wielu nowości, pojawiających się co roku 
i na jeden sezon, jednak wbrew pozorom Polacy są silnie przywiązani do swoich ulubio-
nych smaków, znanych od lat. Coraz większą popularnością cieszą się sorbety jako lody 
orzeźwiające w czasie upałów, jak również jogurty mrożone i lody jogurtowe jako produkt 
zdrowy o właściwościach probiotycznych. Dużo większą skłonność do poznawania nowości 
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mają Polacy w kategorii lodów impulsowych. W tym segmencie nowe kształty i receptury 
mają wielu fanów, szczególnie wśród dzieci.

Zwiększenie konsumpcji lodów w okresie wiosenno-letnim może wpłynąć na zwięk-
szenie spożycia lodów familijnych w domu, co się przyczynić do przekształcenia lodów 
w produkt całoroczny. Jednak etap wzrostu konsumpcji lodów jesienią i zimą wydaje się 
być raczej odległy.
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Changes in Consumers’ Preferences in the Market for Ice Cream

Summary

In order to analyse consumers’ preferences and the market for ice cream in 
Poland, there were carried out surveys as well as used research findings of oth-
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er authors on the market for ice cream in Poland. To assess changes the author 
compared surveys findings obtained in the years 2008 and 2013. Consumers still 
prefer the same flavours of ice cream, though there have recently occurred minor 
changes in these preferences. This primarily concerns the growth of popularity of 
sorbets, particularly in the summer season. Still the most popular is ice cream of 
the creamy, chocolate, strawberry and vanilla flavours. The market of ice cream 
in Poland has been developing pretty slowly what is caused by season consump-
tion of ice cream and low per capita consumption thereof. Despite that it has still 
had quite considerable potential. Awareness of consumers’ preferences and changes 
thereof is extremely important for ice cream manufacturers. They affect the profile 
of their production and thus enrichment of the offer that is to encourage consumers 
to consume more, especially beyond the summer season. They achieve it by way of 
introduction to the market of smaller packaging of family ice cream, development 
of new flavours of ice cream as well as through development of chains of ice-cream 
shops/cafes. Cafes operating by the franchise principle all the year round quite often 
are located at shopping centres, what may help to reduce seasonality of ice cream 
consumption. The dominating manufacturer of ice cream in the Polish market is 
concern Unilever manufacturing in Poland ice cream under the brand Algida. The 
article is of the research nature.

Key words: ice cream, market for ice cream, consumers’ preferences.

JEL codes: D49, L11

Изменения в предпочтениях потребителей на рынке мороженого

Резюме

Для анализа потребительских предпочтений и рынка мороженого в Поль-
ше провели опросы, а также использовали результаты исследований рынка 
мороженого в Польше других авторов. Для оценки изменений сравнили ре-
зультаты опросов, полученных в 2008 и 2013 гг. Потребители предпочитают 
все те же вкусы мороженого, хотя в последние годы произошли небольшие 
изменения в этих предпочтениях. Это прежде всего касается популярности 
шербетов, особенно летом. По-прежнему самыми популярными сортами мо-
роженого являются сливочные, шоколадные, клубничные и ванильные. Но 
потребители проявляют интерес к совсем новым вкусам. Рынок мороженого  
в Польше развивается довольно медленно, что вызвано сезонностью потребле-
ния мороженого и небольшим их потреблением на душу населения. Несмотря 
на это, у него по-прежнему довольно большой потенциал. Знание потреби-
тельских предпочтений и их изменений – весьма существенно для произво-
дителей мороженого. Они влияют на профиль их производства, а посредством 
этого – обогащение предложения, которое призвано поощрить потребителей 
к большему потреблению, в особенности за пределами летнего сезона. Они 
осуществляют это путем ввода на рынок меньшей упаковки мороженого для 
семьи, разработки новых вкусов мороженого, а также путем развития сети 
кафе-мороженых. Кафе, действующие по принципу франчизы круглый год, 
довольно часто помещаются в торговых центрах, что может помочь сокра-
тить сезонность в потреблении мороженого. Превалирующим производите-
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лем мороженого на польском рынке является концерн Unilever, производящий  
в Польше мороженое под маркой Algida. Статья имеет исследовательский ха-
рактер.

Ключевые слова: мороженое, рынок мороженого, потребительские предпоч-
тения.
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