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Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych

Streszczenie

Walka przedsiębiorstw o wzrost pozycji konkurencyjnej wpływa na innowacyj-
ność oferty rynkowej, która z czasem staje się jednym z podstawowych wyzwań 
dla firm branży kosmetycznej. Konkurowanie poprzez innowacje, w połączeniu 
z zaspokajaniem potrzeb konsumentów i zwiększaniem dla nich wartości dodanej 
istotnie wpływają na jakość życia konsumentów.

W artykule przedstawiono wyniki badań postaw i zachowań konsumentów 
wobec innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej. Analiza stanu wiedzy 
i postaw konsumentów wykazała, że konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, 
w największym stopniu zwracają uwagę na innowacje konstrukcyjne, technologicz-
ne oraz marketingowe. Natomiast mniejszą uwagę zwracają na innowacje materia-
łowe wprowadzane do opakowań produktów kosmetycznych. 

Implikacje praktyczne: zaprezentowano wpływ postaw i zachowań konsumenc-
kich na zakres innowacji opakowaniowych w produktach kosmetycznych wprowa-
dzanych na rynek. 

Słowa kluczowe: postawy i zachowania konsumentów, innowacje opakowaniowe, 
branża kosmetyczna.

Kody JEL: O35

Wstęp

Branża kosmetyczna należy do dynamicznie rozwijających się sektorów w Polsce. 
Według danych zawartych w Raporcie PMR, w 2013 roku wartość rynku kosmetycznego 
w Polsce osiągnęła wartość około 20 mld zł. Zgodnie z prognozami, do końca 2016 roku 
wartość ta wzrośnie do 23 mld zł. Wzrost poziomu życia, kult młodości oraz wydłużający 
się okres aktywności zawodowej powodują, że coraz częściej i chętniej konsumenci kupują 
produkty kosmetyczne. Według badań prowadzonych przez Nielsena, łączna roczna sprze-
daż wartościowa wybranych kategorii kosmetycznych osiągnęła poziom około 7 mld zł. 
Największy udział w łącznej sprzedaży osiągnęły kosmetyki do pielęgnacji twarzy (17,6%), 
dezodoranty (12,8%), kosmetyki do pielęgnacji ciała i szampony do włosów (11,7%) (Raport 
PMR 2013).

Rosnące wymagania i potrzeby konsumentów dotyczące nowych produktów kosme-
tycznych w innowacyjnych opakowaniach są głównym czynnikiem kształtującym rynek 
produktów tworzących branżę kosmetyczną. Dynamiczny rozwój branży kosmetycznej wy-
musza na przedsiębiorstwach ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań zapewniających im 
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uzyskanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Dlatego dążenie do wyprzedzenia oczekiwań 
klientów i dostarczenie im nowych, dodatkowych korzyści stało się gwarantem innowacyj-
ności oferty rynkowej (Szymczak, Ankiel-Homa 2007). W świetle dużej różnorodności pro-
duktów kosmetycznych na rynku istotne jest przeprowadzenie analizy postaw i zachowań 
konsumentów wobec innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej.

Celem pracy jest prezentacja postaw i zachowań konsumentów wobec innowacji opako-
waniowych w branży kosmetycznej.

Innowacje opakowaniowe w branży kosmetycznej

Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych na początku XX wieku 
J.A. Schumpeter, który zaproponował trzy typy innowacji (wynalazki, innowacje oraz imi-
tacje) określane jako tzw. triada Schumpetera. Stanowisko Schumpetera stanowiło podstawę 
do rozwijania późniejszych interpretacji i klasyfikacji innowacji. Pojęcie innowacji znalazło 
także swoje odzwierciedlenie w opakowalnictwie, w którym rozumiane jest jako skomer-
cjalizowany wynik procesu rozwoju wynalazku na przykład w zakresie materiału opakowa-
niowego bądź wprowadzenia nowego procesu w produkcji opakowań (Ankiel-Homa 2011). 
Z kolei dwubiegunowe podejście do innowacji w opakowalnictwie zaproponował E.M. Rogers, 
który w swojej definicji uwzględnił punkt widzenia konsumentów indywidualnych, tj. od-
biorców finalnych produktów w opakowaniach innowacyjnych oraz uczestników podażo-
wej strony rynku opakowaniowego. Biorąc pod uwagę punkt widzenia konsumenta, podaje 
się, że będąca właściwym narzędziem przedsiębiorczości innowacja w opakowalnictwie to 
„każde opakowanie, idea czy koncepcja opakowania, która jest postrzegana przez konsu-
menta jako nowa”. Tak więc, postrzeganie wyrobu jako nowego dla konsumenta świadczy 
o innowacyjności opakowania (Rogers 2003). Konsument chce, aby innowacja w opakowal-
nictwie dostarczała nowych korzyści (ekologicznych, estetycznych, ekonomicznych, użyt-
kowych czy funkcjonalnych) (Adamowicz 2006).

Z kolei analizując innowacje przez pryzmat podmiotów gospodarczych będących czę-
ścią rynku opakowań, czyli innowacyjne działania przedsiębiorstw sektora opakowaniowe-
go, innowację w opakowalnictwie rozumie się jako zamierzone zastępowanie dotychczas 
wytwarzanych opakowań przez ich nowe wersje, a także kreowanie nowych opakowań. 
Miernikiem innowacyjności opakowania według podmiotu gospodarczego jest stwierdzenie 
stopnia jego nowości pod względem zastosowanych materiałów opakowaniowych, techno-
logii produkcyjnej oraz cech użytkowych bądź funkcjonalnych (Cholewa-Wójcik, Kawecka 
2013).

Sektor opakowaniowy produkujący opakowania dla branży kosmetycznej rozwija się 
dynamicznie i wykazuje olbrzymią różnorodność w zakresie innowacyjności produktów. 
Wiąże się to głównie ze spotęgowaniem funkcjonalności, ergonomiczności walorów eko-
nomicznych i ekologicznych oferty, ale również ze zmianami szaty graficznej opakowań 
(opakowania odzwierciedlają trendy, wyznaczają nowatorstwo oferty produktowej, identy-
fikują markę). Tak więc nowoczesne opakowanie musi wpasować się we wszystkie wy-

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   75 2015-05-20   10:19:26



KONSUMENCKA OCENA INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH76

miary zrównoważonego rozwoju, czyli wymiar społeczny, ekonomiczny i środowiskowy 
(Lisińska-Kuśnierz, Ucherek 2012; Bida 2012).

Opakowania jednostkowe kosmetyków należą do grupy produktów charakteryzujących 
się dużym potencjałem w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań. Analiza inno-
wacji opakowaniowych produktów kosmetycznych pozwala na wyróżnienie następujących 
kierunków i aspektów ich rozwoju (Ankiel-Homa 2012):
 - materiałowego,
 - konstrukcyjnego,
 - technologicznego,
 - marketingowego.

Innowacje materiałowe w opakowaniach produktów kosmetycznych mają na celu za-
spokojenie ekologicznych potrzeb ich użytkowników oraz uwzględnienie aspektu ochrony 
środowiska naturalnego. Rosnący wpływ znaczenia rodzaju materiału użytego do produkcji 
opakowań oraz sposobu jego utylizacji na decyzje zakupowe konsumentów, skłania pro-
ducentów kosmetyków do wykorzystywania opakowań mniej materiałochłonnych lub za-
wierających w swym składzie tworzywa sztucznie przetworzone. Przykładem takich kon-
strukcji są dozowniki umożliwiające zastąpienie materiałochłonnych, a więc uciążliwych 
dla środowiska butelek PET woreczkami z folii PE. Wdrażaniem takich rozwiązań zajęły się 
brytyjskie firmy HCP i Twistub, które wytwarzają opakowania wielokrotnego użytku, zło-
żone z dyspensera i dekoracyjnego pojemnika, do którego po opróżnieniu zawartości moż-
na wprowadzić tzw. uzupełniający wkład produktu. Przy założeniu, że opakowania wielo-
krotnego użytku wykorzystywane są około dwóch lat, redukcja ilości zużywanych tworzyw 
sztucznych może wynieść nawet 50%. Taki rodzaj opakowania ma wpływ na maksymali-
zację efektywności formuły, ale także pozwala zminimalizować liczbę zużytych opakowań.

Drugim aspektem rozwoju innowacji materiałowych jest modyfikacja składu opakowań. 
Do opakowań w nurcie bio należą (Ankiel-Homa 2011):
 - materiały hydro-biodegradowalne bazujące na biosurowcach (np. celulozie), które prze-

znaczone są do odzysku poprzez kompostowanie i biodegradację,
 - materiały oksy-biodegradowalne bazujące na surowcach tradycyjnych odzyskiwanych 

przez recykling oraz
 - materiały wytwarzane z biosurowców.

Amerykański producent kosmetyków oferuje swoje produkty w opakowaniach wyko-
nanych z tworzywa z dodatkiem EcoPure, żywic zapewniających całkowitą biodegradację 
w ciągu 5 lat. Podobnie M&H Plastics, brytyjski producent pojemników do produktów ko-
smetycznych, stosuje w ich produkcji oksybiodegradowalne mieszanki PE i PP, których pro-
ces rozkładu inicjowany jest naturalnym promieniowaniem UV i trwa około 5 lat. 

Do produkcji degradowalnych opakowań do pudrów i szminek wykorzystuje się polilak-
tyd (PLA), a także polihydroksyestry (PHA) (np. firmy Leoplast i RPC Cresstale). Kolejnym 
przykładem materiału, który wykazuje skłonność do biodegradacji jest politereftalan trime-
tylu (PTT) o nazwie handlowej Biomax PTT 1100 firmy DuPont, z którego produkuje się 
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opakowania do maskar. Oksy-biodegradowalne opakowania kosmetyków (butelki czy tuby) 
w swojej ofercie ma m.in. firma M&H Plastics.

Kolejnym rodzajem innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej są innowacje 
konstrukcyjne. Stanowią najbardziej liczną grupę wśród nowych rozwiązań. Mają one na 
celu przede wszystkim uwypuklić funkcję promocyjną opakowania oraz rozszerzyć i udo-
skonalić jego walory użytkowe i ergonomiczne. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na 
innowacyjne aplikatory i zamknięcia opakowań kosmetycznych. Jako przykłady należy po-
dać zamknięcia typu: Flip-top, Snap-on, Push-pull, Twist on-off i Disc-top. Innowacyjne 
aplikatory ułatwiające dozowanie właściwej porcji produktu są coraz częstszą alternatywą 
dla tub z tradycyjnymi zakrętkami. Dodatkowo istnieje możliwość innego ich zastosowania 
(np. do masażu twarzy). Przykładem takiego nowoczesnego aplikatora jest tuba z pędzel-
kiem do nakładania serum liftingującego firmy Oriflame bądź tzw. kosmetyczny ołówek, 
czyli tuba zakończona silikonowym stożkiem, który ułatwia nakładanie produktu (Ankiel-
Homa, Czaja-Jagielska 2011).

Kolejną grupą innowacji technologicznych w branży kosmetycznej są opakowania in-
teligentne, które informują konsumenta o zmianach jakości produktu. Stają się one coraz 
bardziej popularne w przemyśle kosmetycznym. Przykłady innowacyjnych rozwiązań wpro-
wadzanych do opakowań produktów kosmetycznych to m.in. (Butler 2008): 
 - elektroniczne monitory, które pokazują stopień zużycia produktu lub/i okres jego trwa-

łości,
 - opakowania z wbudowanym światłem LED,
 - opakowania dla kremów posiadające systemy samochłodzące,
 - opakowania, które dają możliwość połączenia aktywnych substancji dopiero w momen-

cie użytkowania (dwie połówki butelki, tuba w tubie),
 - opakowania z dozownikami, które umożliwiają zmieszanie składników w różnych pro-

porcjach,
 - opakowania jonizujące kremów do twarzy umożliwiające aplikowanie produktu w spo-

sób efektywny i bezpieczny za pomocą niskoenergetycznych ładunków elektrycznych. 
Z kolei innowacje marketingowe są związane przede wszystkim z tzw. innowacja-

mi przyrostowymi, które są modyfikacją warstwy wizualnej. Właściwie zaprojektowane 
opakowania jednostkowe do kosmetyków są znakomitym narzędziem działań marketingo-
wych (Ankiel-Homa 2012).

Innowacyjne opakowanie w dobie zmian, które można zaobserwować w otoczeniu ryn-
kowym przedsiębiorstw i rosnącej konkurencji zmienia się w efektywne narzędzie „walki 
o konsumenta”. Uzasadnieniem powyższego może być stwierdzenie P.F. Druckera: „posta-
wienie na pierwszym miejscu przydatności dla klienta, tego, co klient kupuje, tego, co jest 
dla klienta rzeczywistością, tego, co stanowi dla klienta wartość…” jest podstawowym ce-
lem działań innowacyjnych (Drucker 1985).

Różnorodność innowacji opakowaniowych występujących w branży kosmetycznej wy-
musza konieczność analizy postaw i zachowań konsumentów oraz określenia poziomu ich 
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świadomości w zakresie innowacji w opakowaniach wykorzystywanych w branży kosme-
tycznej.

Metoda badań

Mnogość innowacji opakowaniowych oraz stosowanie różnorodnych instrumentów 
kształtowania świadomości konsumentów na temat innowacji występujących w branży ko-
smetycznej wymaga przeprowadzenia analizy postaw i zachowań konsumentów wobec in-
nowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej. Zakres badań dotyczył:
 - określenia czynników determinujących wybór wszystkich i innowacyjnych produktów 

kosmetycznych,
 - oceny istotności roli opakowania i jego wpływu na decyzje zakupowe konsumentów,
 - określenia ważności cech i elementów opakowań produktów kosmetycznych i ich wpły-

wu na decyzje zakupowe konsumentów,
 - poznania opinii konsumentów na temat ich oczekiwań względem innowacji wprowadza-

nych w branży kosmetycznej oraz
 - określenia istotności innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych w branży kosmetycznej.

Tabela 1
Profil socjodemograficzny badanej populacji

Kryterium socjodemograficzne Udział (w %)

Płeć Kobiety 72
Mężczyźni 28

Wiek respondentów do 20 lat 8
21-34 54
35-45 20
45-60 13
powyżej 61 5

Miejsce zamieszkania Wieś 25
Miasto do 50 tys. 10
50-100 tys. 11
100-250 tys. 5
250-500 tys. 3
pow. 500 tys. 46

Wykształcenie Zawodowe 12
Średnie 38
Wyższe 50

Źródło: opracowanie własne.

Badania własne przeprowadzono za pomocą ankiet w postaci tradycyjnej oraz wypeł-
nianych internetowo w 2013 roku. Do badań wykorzystano samodzielnie opracowany kwe-
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stionariusz zawierający pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz porządkowania. 
Badania przeprowadzone były w grupie 100 respondentów obojga płci o zróżnicowanym wie-
ku i wykształceniu. Profil socjodemograficzny badanej populacji przedstawiono w tabeli 1.

Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria segmentu, 72% respondentów stanowiły kobie-
ty, natomiast 28% mężczyźni. Uwzględniając kategorię wiekową, największą grupą respon-
dentów były osoby w wieku od 21 do 34 lat, stanowiąc 54% wszystkich ankietowanych. 
W badaniach wzięły udział także osoby w wieku od 35 do 45 lat (20%), od 46 do 60 lat 
(13%), poniżej 20 lat (8%) oraz powyżej 61 lat (5%).

Prawie połowa respondentów mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców, druga 
co do liczności grupa to mieszkańcy wsi – 25%. Najmniejszą część stanowią mieszkańcy 
miast od 100 do 250 tys. oraz od 250 do 500 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę kryterium 
wykształcenia, najliczniej reprezentowana była grupa osób z wyższym wykształceniem 
(50%), natomiast najmniej liczną grupę ankietowanych (12%) stanowiły osoby z wykształ-
ceniem zawodowym.

Prezentacja wyników badań

Wszyscy ankietowani należą do grupy konsumentów dokonujących zakupów produktów 
kosmetycznych. Spośród wszystkich kosmetyków dostępnych na rynku ankietowani najczę-
ściej kupują produkty do pielęgnacji ciała (26%), włosów (21%), tzw. kosmetyki kolorowe 
(ok. 17%) oraz wody toaletowe i perfumy (14%). Ponadto wszyscy respondenci potwierdza-
ją zakup innowacji kosmetycznych. 

Analiza uzyskanych wyników wykazała, iż najczęściej wybieranym miejscem zakupu 
produktów kosmetycznych są tradycyjne drogerie (73% ankietowanych). W dalszej kolej-
ności jako miejsca zakupu produktów kosmetycznych wskazywane są hipermarkety (6%), 
sklepy osiedlowe (3%) oraz apteki (1%). Ponadto aż 12% respondentów deklaruje, iż doko-
nuje zakupów za pośrednictwem konsultantów oraz przez Internet (5%), co związane jest ze 
wzrostem znaczenia wyspecjalizowanych kanałów dystrybucji produktów kosmetycznych. 
Uzyskane wyniki badań dotyczących miejsca zakupu produktów kosmetycznych przedsta-
wiono na wykresie 1.

Zachowania konsumenta są dynamiczne i uwzględniają interakcje między ludzkimi 
uczuciami, procesami myślowymi i zachowaniami a otoczeniem oraz dotyczą wymiany 
dóbr i usług o określonej wartości (Gębarowski 2009; Solomon i in. 2010). Zakup produk-
tów kosmetycznych jest nierozerwalnie związany z procesem wyboru między alternatyw-
nymi propozycjami, na podstawie wartości i preferencji decydenta. Podejmowanie decyzji 
zdeterminowane jest również mnogością czynników podlegających ciągłym procesom roz-
wojowym. Spośród czynników istotnie wpływających na decyzje zakupowe konsumentów 
wyróżnić należy: ekonomiczne, demograficzne, społeczno-zawodowe oraz psychospołecz-
ne (Hague i in. 2005; Kusińska 2009). W badaniach empirycznych związanych z analizą po-
staw i zachowań konsumentów przeprowadzono ocenę czynników, wpływających na wybór 
produktów kosmetycznych. Uzyskane wyniki badań zaprezentowano na wykresie 2.
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Wykres 1 
Miejsce zakupu produktów kosmetycznych

Drogeria 
73% 

U konsultantki 
12% 

Sklep osiedlowy 
3% 

Hipermarket 
6% 

Przez Internet 
5% 

Apteka 
1% 

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2
Czynniki wpływające na wybór produktu kosmetycznego
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Promocje, rabaty 
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Rekomendacja znajomego 
lub eksperta 

Zaufanie do marki 

Znajomość produktu 
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Najistotniejszym czynnikiem determinującym wybór produktu kosmetycznego dla 72% 
ankietowanych była marka. Ponadto kluczowymi czynnikami decydującymi o zakupie pro-
duktów kosmetycznych są znajomość produktu (60%) oraz jego cena (58%). 

Opakowania produktów kosmetycznych plasują się na piątym miejscu wśród czynni-
ków wskazywanych przez konsumentów jako uwzględniane przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych. Jednak, analiza wyników badań ankietowych, jak również informacje zawar-
te w literaturze przedmiotu wskazują, że blisko połowa respondentów podejmując decyzje 
zakupowe zawraca uwagę na opakowania produktów (Świda, Kuliński 2002; Bida 2012). 
W związku z faktem, iż dla ok. 40% respondentów, opakowanie jest czynnikiem determi-
nującym zakup produktów kosmetycznych, przeprowadzono analizę wyników związanych 
z określeniem stopnia istotności wpływu opakowania na decyzje zakupowe konsumentów. 
Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresie 3.

Określając ważność opakowania przy wyborze produktów kosmetycznych w skali 
5-stopniowej (od nieważnego do b. ważnego), ponad połowa (64%) ankietowanych wska-
zała, że opakowanie jest istotnym (ważnym) czynnikiem wpływającym na ich zachowania 
nabywcze, a więc w znacznym stopniu determinuje podjęcie decyzji o zakupie danego pro-
duktu kosmetycznego. Tylko 3% ankietowanych uważa opakowanie za nieistotny czynnik, 
nie wpływający na ich proces decyzyjny.

Mimo, niezaprzeczalnego wpływu różnorodnych czynników socjoekonomicznych na 
decyzje zakupowe, konsumenci dokonując wyboru produktów kosmetycznych uwzględ-

Wykres 3 
Ważność opakowania przy wyborze produktu kosmetycznego
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niają także własne preferencje oraz określone istotne dla nich cechy produktów. Analiza 
uzyskanych wyników badań dotyczących istotności cech i elementów opakowań produktów 
kosmetycznych wykazała, że ponad połowa respondentów (56%) wskazała, jako najważ-
niejsze, łatwość użytkowania (funkcjonalność) oraz wzornictwo (52%). Dla 45% ankieto-
wanych opakowanie jest ważnym nośnikiem przekazu informacyjnego. Natomiast ok. 15% 
respondentów deklaruje, iż nie zwraca uwagi na rodzaj materiału, z którego wykonane jest 
opakowanie. Warto podkreślić, że udział respondentów wskazujących większą liczbę mało 
lub nieistotnych cech i elementów opakowania, które nie są uwzględnianie podczas wy-
boru produktów kosmetycznych ściśle korelował z wiekiem oraz miejscem zamieszkania. 
Również poziom wykształcenia różnicował opinie respondentów w sposób statystycznie 
istotny. Zestawienie uzyskanych wyników badań przedstawiono na wykresie 4.

Wśród uczestników badania zdecydowana większość (ok. 70%) ankietowanych to kon-
sumenci, którzy mają świadomość zmian zachodzących w branży kosmetycznej i deklaru-
ją, iż dostrzegają nowe produkty na tym rynku. Postawę akceptującą innowacje w branży 
kosmetycznej częściej prezentowali młodzi konsumenci w dwóch przedziałach wiekowych 
− od 21-34 lata i 35-45 lat. W grupie tej dominują przede wszystkim kobiety oraz osoby 
mieszkające w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Zgodnie z teorią dyfuzji innowacji, 
osoby z wyższym wykształceniem znacznie częściej przejawiają skłonność do zakupu tzw. 
nowości rynkowych pojawiających się w branży kosmetycznej, co potwierdzają badania 
prowadzone przez M. Adamowicza (2006).

Wykres 4
Zestawienie cech opakowania wraz z udziałem procentowym odpowiedzi
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W celu określenia czynników wpływających na wybór innowacyjnych produktów ko-
smetycznych dokonano analizy uzyskanych wyników, które zestawiono na wykresie 5.

Wykres 5
Czynniki wpływające na wybór innowacyjnych produktów kosmetycznych

Źródło: jak w wykresie 1.

Dla zdecydowanej większości ankietowanych najistotniejszymi czynnikami skłaniający-
mi do zakupu i wypróbowania innowacyjnych produktów kosmetycznych była oczekiwana 
jakość produktu (71%), jego marka (68%), rekomendacja znajomego lub eksperta (56%), 
chęć wypróbowania nowości (53%) oraz napis „NOWY” lub „INNOWACYJNY” (53%) 
znajdujący się na opakowaniu. Innowacyjne opakowanie wskazywane było jako czynnik 
wpływający na decyzje zakupowe przez 48% respondentów. Na dalszych miejscach ankieto-
wani wymieniali promocje i rabaty (45%), reklamę (42%) oraz cenę tych produktów (31%). 

W związku z faktem, iż dla blisko 50% respondentów innowacyjne opakowanie jest 
czynnikiem determinującym zakup produktów kosmetycznych, przeprowadzono analizę 
wyników dotyczących określenia istotności innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych 
w branży kosmetycznej. Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresie 6.

W grupie bardzo ważnych z punktu widzenia konsumentów innowacji wprowadzanych 
w branży kosmetycznej znalazły się takie rozwiązania, jak zamknięcia eliminujące potrzebę 
stosowania konserwantów w kosmetykach (53%) oraz wskaźniki opróżniania i monitory 
trwałości (34%). Za średnio ważne innowacje uznano opakowania z systemami samochło-
dzącymi do kremów (33%), dozowniki umożliwiające mieszanie składników w różnych 
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proporcjach (21%) oraz tzw. opakowania podwójne (20%). Natomiast ponad połowa re-
spondentów (52%) wskazała innowację w postaci opakowania z wbudowanym światłem 
LED, jako tę, która nie wpływa na podejmowane decyzje zakupowe. 

Wykres 6
Innowacje rozwiązania w opakowaniach produktów kosmetycznych

Źródło: jak w wykresie 1.

Podsumowanie

Walka przedsiębiorstw o wzrost pozycji konkurencyjnej wpływa na innowacyjność ofer-
ty rynkowej, która z biegiem czasu staje się jednym z podstawowych wyzwań dla firm bran-
ży kosmetycznej. 

Analiza uzyskanych wyników badań dotyczących zachowań konsumentów wobec 
innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej wykazała, że konsumenci mają 
świadomość zmian zachodzących w branży kosmetycznej i są zainteresowani nowościami 
wprowadzanymi na ten rynek. Postawę akceptującą innowacje prezentują przede wszystkim 
osoby młode, wykształcone, mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. 

Kierunki oraz dynamikę rozwoju innowacji w branży kosmetycznej kształtuje wiele 
czynników, które można zestawić w t grupy tematyczne − uwarunkowania biznesowe (dy-
namika biznesu), trendy dotyczące dystrybucji oraz trendy społeczne związane ze zmianą 
stylu życia. Czynniki te determinują oczekiwania i potrzeby finalnych odbiorców. Mimo 
iż zdecydowana większość konsumentów wskazuje oczekiwaną jakość produktu oraz jego 
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markę jako najistotniejsze czynniki skłaniające do zakupu i wypróbowania innowacyjnych 
produktów kosmetycznych, to jednak innowacje związane z opakowaniem dla blisko 50% 
respondentów są czynnikiem determinującym zakup produktów kosmetycznych. 

Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że konsumenci, podejmując decyzje zakupowe; 
w największym stopniu zwracają uwagę na innowacje konstrukcyjne oraz technologiczne, 
które w istotny sposób wpływają na poprawę właściwości użytkowych zapakowanego pro-
duktu. Nie mniej istotną grupą innowacji dla konsumentów są rozwiązania wprowadzane 
w ramach aspektu marketingowego (podkreślenie nowatorskiej oferty produktowej czy 
identyfikacja marki). Natomiast rozwiązania wprowadzane w ramach innowacji materiało-
wych mają dla nich drugoplanowe znaczenie.

Reasumując, można stwierdzić, iż rynek produktów kosmetycznych należy do dynamicz-
nie rozwijających się sektorów gospodarczych, w których liczba innowacyjnych produktów 
kosmetycznych będzie sukcesywnie wzrastała. Jednak powodzenie wprowadzania innowa-
cji w branży kosmetycznej będzie ściśle uzależnione nie tylko od typu wprowadzanych in-
nowacji, ale także od stopnia zaspokojenia oczekiwań konsumentów co do tych produktów. 
Stąd bieżąca analiza rynku oraz prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nie 
tylko przełamanie dysonansu między nimi, ale także wykształcenie pozytywnego stosunku 
do nich, odpowiednich zachowań oraz postaw konsumenckich.
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Consumer Assessment of Innovative Packages of Cosmetics

Summary

The enterprises’ struggle for growth of their competitive position affects inno-
vativeness of their market offer which, over time, becomes one of the basic chal-
lenges for firms of the cosmetic branch. Competing through innovations, combined 
with meeting consumers’ needs and increasing the value added for them, signifi-
cantly affects consumers’ quality of life.

In her article, the author presented findings of surveys on consumers’ attitudes 
and behaviours towards packaging innovations in the cosmetic branch. The analysis 
of the state of consumers’ knowledge and attitudes revealed that consumers making 
purchasing decisions mostly pay attention to construction, technological and mar-
keting innovations. On the other hand, they pay less attention to material innova-
tions being introduced into packages of cosmetic products. 

Practical implications: the author presented the impact of consumer attitudes 
and behaviours on the scope of packaging innovations in cosmetic products being 
introduced into the market. 

Key words: consumers’ attitudes and behaviours, packaging innovations, cosmetic 
branch.

JEL codes: O35

Потребительская оценка инновационной упаковки косметики

Резюме

Борьба предприятий за повышение конкурентоспособной позиции влияет 
на инновационность рыночного предложения, которая со временем становит-
ся одним из основных вызовов для фирм косметической отрасли. Конкури-
рование посредством инноваций, наряду с удовлетворением потребностей 
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потребителей и повышением для них добавленной стоимости, существенно 
влияет на качество жизни потребителей.

В статье представили результаты изучения поведения и отношения потре-
бителей к инновациям в упаковке в косметической отрасли. Анализ состояния 
знаний и отношения потребителей показал, что потребители, принимая ре-
шения о покупке, в самой высокой степени обращают внимание на конструк-
тивные, технологические и маркетинговые инновации, меньше же внимания 
они обращают на инновации в отношении материалов, вводимых в упаковку 
косметических продуктов. 

Практические импликации: представлено влияние потребительского отно-
шения и поведения на диапазон инноваций в упаковке косметических продук-
тов, вводимых на рынок. 

Ключевые слова: отношение и поведение потребителей, инновации в упа-
ковке, косметическая отрасль.

Коды JEL: O35
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