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Wstęp
Współczesne targi stają się atrakcyjnym kanałem komunikacji marketingowej i przeobrażają się w spotkania profesjonalistów reprezentujących wąskie obszary biznesowe. Stąd idea targów marki własnej jako platforma biznesowa jest
dobrym rozwiązaniem dla firm działających w tym obszarze, gdyż daje wystawcom realne szanse rynkowe na międzynarodową ekspansję. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że dynamiczny rozwój rynku marek własnych detalistów jest
ważną przesłanką budowania przez polskich producentów swojej pozycji rynkowej w wymiarze międzynarodowym na podstawie współpracy z sieciami handlowymi w zakresie oferowania im produktów z ich markami własnymi. Sformułowano przy tym tezę, że udział w targach marki własnej w charakterze wystawcy
staje się coraz bardziej docenianym przez krajowych producentów instrumentem
mającym na celu zwiększenie poziomu eksportu i rozpoznawalności ich produktów na rynkach zagranicznych.
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Pozycja rynkowa marek należących do detalistów jako
uwarunkowanie dla ekspansji zagranicznej krajowych
producentów
Jeszcze do początku lat 70. XX w. producenci dysponowali większą siłą, a zasięg geograficzny ich działania był znacznie szerszy niż ich partnerów handlowych.
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w latach 80., kiedy pośrednicy handlowi podjęli
próby dyskontowania bezpośrednich kontaktów z konsumentami i szybko przestali być tylko „wynajętym ogniwem w łańcuchu wykuwanym przez producentów”1.
W latach 90. XX w. sieci handlowe dysponowały już taką siłą w kanałach dystrybucji, że powstała nawet teoria przyrównująca je do miana „gate keepera”, ogniwa
rozstrzygającego nie tylko o strukturze przepływu strumienia towarów, ale także
istotnie wpływającego na przepływ należności i informacji2. O zmianie sił w relacjach między producentami a sieciami handlowymi zadecydowało wiele czynników, spośród których duże znaczenie miało wprowadzenie i rozpowszechnienie
w ofercie asortymentowej produktów opatrzonych markami własnymi3. W podejmowanych próbach definiowania marek należących do detalistów najczęściej podkreśla się trzy aspekty: prawo własności, formułę dystrybucji produktów związaną
z ograniczoną ich dostępnością do placówek sieci handlowej zarządzanych przez
właściciela marki4, organizację procesu produkcyjnego.
Sytuacja rynkowa marek własnych jest mocno zróżnicowana i można ją analizować w wielu wymiarach: w wymiarze międzynarodowym, pomiędzy sieciami
handlowymi funkcjonującymi na terenie danego kraju, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów oraz w zależności od kategorii produktów. Zróżnicowanie
skali obecności marek detalistów w poszczególnych krajach jest uwarunkowane specyfiką kraju, strukturą i dominującymi formami dystrybucji, a także stopniem koncentracji producentów5. W przekroju geograficznym najbardziej rozwi1

2

3
4

5

Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska,
Warszawa 1994 s. 479.
Por. B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiebirostwa handlowych,
PWE, Warszawa 2001, s. 39- 40.
M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 24-27.
W niektórych klasyfikacjach marek własnych wyróżnia się tzw. marki foreign private label, które
mogą być dostępne w innych krajach u tych lokalnych detalistów, którzy nie są ich konkurentami
na danym rynku, np. produkty brytyjskiej sieci Sainsbury’s są dostępne w sklepach sieci Delhaize
w Belgii. Por. A. Drabarz, Od marki z przeszłością do marki z przyszłością,www.marketing-news.
pl/theme.php?art=1021 (10.09.2012).
Por. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 139.
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nięte rynki marek własnych występują w Europie Zachodniej oraz w Ameryce
Północnej. W krajach europejskich najwyższy udział marek własnych występuje
w Szwajcarii (53%), Hiszpanii (49%) i Wielkiej Brytanii (47%). Wysokie udziały
marek własnych na tych rynkach tłumaczy się m.in. silną pozycją wiodących sieci handlowych i realizowaną przez nie konsekwentną polityką wprowadzania marek własnych w odniesieniu do dużej gamy produktów, a także silnymi procesami
koncentracji całego systemu dystrybucji. Stosunkowo niewielki udział produktów
opatrzonych markami detalistów występuje we Włoszech i Grecji (odpowiednio
20 i 23%) i tłumaczy się go rozdrobnieniem w handlu, a z kolei w krajach skandynawskich (Szwecja 27%) barierą dla rozwoju marek detalistów jest wysokie
zaufanie konsumentów do marek producentów. Relatywnie wysoki udział marek
własnych w Niemczech (41%) wynika z pozycji sklepów dyskontowych. W krajach Europy Środkowowschodniej największa popularność marek własnych występuje na Słowacji (31%)6.
Duże zróżnicowanie wykazuje także udział produktów oznaczonych markami własnymi pomiędzy poszczególnymi formułami dystrybucji – największy jest
ich udział w sklepach dyskontowych (około 70%), a najniższy w sklepach tradycyjnych (8%)7.
Zróżnicowanie udziałów marek własnych obserwujemy także w obrotach
handlowych detalistów, np. udział marek własnych w obrotach światowego lidera handlu detalicznego – sieci Wal-Mart osiąga 40%, w sieci Tesco marki własne generują około 50% obrotów w Wielkiej Brytanii i szacuje się, że około 25%
w Polsce, w sieci Carrefour udział marek własnych szacuje się średnio w Europie
na poziomie 25% (w Polsce 15%)8. Najwyższy udział marek własnych występuje w sieci Aldi (95%)9.
W tab. 1 przedstawiono znaczenie marki własnej na przykładzie wybranych
największych firm handlowych na świecie.

6
7
8

9

www.plmainternational.com (10.09.2012).
www.pmrpublications.com (10.09.2012).
Zgodnie z nową strategią sieć Carrefour zamierza zwiększyć udział marek własnych do 40%
poprzez realizację projektu, w ramach którego przed wprowadzaniem produktów marki własnej
ich receptury będą wcześniej testowane i zatwierdzane przez konsumentów. Mają one być
opatrzone logo „Inspirowane, przetestowane i zatwierdzone przez klientów Carrefoura”, www.
portalspożywczy.pl (15.09.2012).
www.planetretail.com (10.09.2012).
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Tabela 1

Znaczenie marki własnej na przykładzie wybranych największych firm handlowych
na świecie
Nazwa firmy (kraj pochodzenia,
miejsce w rankingu największych
firm handlowych na świecie)
Wal-Mart (USA, 1)
Carerfour (Francja, 2)
Tesco PLC (W. Brytania, 3)
Metro AG (Niemcy, 4)
The Kroger Co. (USA, 5)
Schwarz Group (Niemcy, 6)
Costco Wholesale Co. (USA, 7)
Aldi (Niemcy, 10)
Rewe Group (Niemcy, 12)
Auchan SA (Francja, 15)
Razem

Zakres
Sprzedaż
internacjonalizacji
całkowita
(liczba krajów
w mld USD
w których jest obecna
sieć)
16
418,9
33
119,6
13
92,2
33
88,9
1
82,2
26
79,1
9
76,3
18
67,1
13
61,1
13
55,2
x
1140,6

Udział marek
własnych w %

Wielkość
sprzedaży marek
własnych w mld
USD

40
25
50
35
24
65
10
95
25
27
x

167,6
29,9
46,1
31,1
19,7
51,4
7,6
63,7
15,3
14,9
447,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Global Powers of Reatiling 2012, www.deloitte.com
(14.09.2012).

Dane zaprezentowane w tab. 1 obrazują, że równolegle do wzrostu potencjału ekonomicznego sieci handlowych rośnie siła ich marek własnych mierzona wielkością sprzedaży. Warto w tym miejscu podkreślić, że wartość sprzedaży
tylko marek własnych w sieci Wal-Mart jest większa o prawie 60% od sprzedaży całkowitej największego globalnego dostawcy do sieci handlowych firmy Nestle10.
Dla pełnej oceny pozycji rynkowej marek własnych konieczne jest zwrócenie uwagi na duże zróżnicowanie rynku w zależności od kategorii produktów.
Ogólnie ocenia się, że zróżnicowanie udziału marek własnych pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktowymi jest większe niż zróżnicowanie między detalistami11. Najlepszym obszarem do kreowania marek własnych są produkty, których technologia produkcji jest nieskomplikowana i które charakteryzują się niską
wrażliwością konsumentów na markę. Tradycyjna marka własna detalistów wykorzystuje więc to, co w istocie „rynek już opracował”. Dlatego dużą rolę marek
10

11

Przykładowo według danych z listy Fortune Global 500 za 2011 r., obroty największych
globalnych dostawców do sieci handlowych wynosiły odpowiednio (w mld USD): Nestle –
105,3; P&G – 79,7; J&J – 61,6; Unilever – 58,6; PepsiCo – 57,8; Coca-Cola 35,1; L`Oreal – 25,8;
Danone – 22,5, www. money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/ (15.09.2012).
Por. J. Kall, Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań
2005, s. 204.
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własnych w skali światowej widać w kilku grupach powszechnie używanych artykułów, jak np. mrożonki, papier toaletowy i ręczniki papierowe, mleko, soki itd.
W dalszym ciągu, pomimo dynamicznego rozwoju marek własnych, istnieje jednak pewna część kategorii produktowych, gdzie marka własna napotyka pewne
trudności w rozwoju. Są to m.in. takie produkty, jak kosmetyki, produkty dla dzieci, niektóre artykuły żywnościowe, np. kawa, gdzie obserwuje się duże przywiązanie klientów do marki. Wydaje się jednak, że marki własne przy wsparciu marketingowym ze strony sieci mogą się rozwijać we wszystkich kategoriach, nawet
jako produkty innowacyjne12.
Reasumując można stwierdzić, że istnieje wiele powodów, dla których producenci muszą zwrócić uwagę na problem marek własnych, aby umiejętnie dostosowywać własne strategie do zmieniającej się sytuacji. Wśród tych powodów
można wymienić nie tylko dynamiczny rozwój tego rynku czy ciągłe rozbudowywanie gamy produktów oferowanych pod markami własnymi oraz zakresu ich pozycjonowania cenowego, ale także obserwowany wzrost poziomu zainteresowania markami własnymi przez konsumentów, zwłaszcza w okresach spowolnienia
gospodarczego13.

Rola uczestnictwa krajowych producentów marek własnych
detalistów w targach Word of Private Label w ich strategii
ekspansji zagranicznej
Targi można analizować z różnych punktów widzenia, w tym m.in. praktyki handlowej oraz marketingowego, w ramach którego są one traktowane jako
12

13

Badania Saatchi & Saatchi, pokazują, że panuje powszechne przekonanie, że w zasadzie nie ma
ograniczeń co do tego, jakiego typu produkty mogą być objęte markami własnymi sieci (por.
K. Lincoln, L. Thomassen, Marka prywatna. Jak przekształcić zagrożenia w szanse dla detalisty
i producenta, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 108). Przykładami wsparcia marek ze strony sieci
są takie rozwiązania jak np. marki na wyłączność czy wykorzystanie znanych marek w procesie
komercjalizacji wybranych kategorii produktów marki własnej np. opracowanie przez sieć
Carrefour wspólnie z firmą The Walt Disney linii produktów spożywczych dla dzieci.
Silne skorelowanie procesu rozwoju marek własnych z koniunkturą gospodarczą dowiedziono
najpierw w USA, gdzie zaobserwowano wzrost zainteresowania markami własnymi w okresach
recesji gospodarczej (por. T. Domański, Strategie…, op. cit., s. 121). Prawdziwość tej tezy
potwierdzają także najnowsze badania europejskie AC Nielsen. Także w Polsce jesteśmy świadkami
zmian w zwyczajach zakupowych Polaków, którzy w czasie spowolnienia gospodarczego kierują
swój popyt ku markom własnym. Wysoka dynamika wzrostu marek własnych w Polsce, w czasie
spowolnienia gospodarczego jest efektem wzrostu sprzedaży w sieciach dyskontowych.
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instrument systemu komunikacji marketingowej, przy czym będąc narzędziem
interdyscyplinarnym nie poddają się łatwemu zaszeregowaniu w ramach tego systemu14. Według najnowszych badań opublikowanych przez Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego wzrasta „wiara w targi jako instrument marketingu” i uważane są one jako jeden z najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży
i komunikacji na rynku15.
Mówiąc o targach należy wspomnieć o różnych próbach ich typologii. Kryteriami wykorzystywanymi do wyodrębnienia różnych rodzajów targów mogą być:
adresaci oferty targów (targi B2C, B2B), zasięg geograficzny czy zasięg branżowy, za pomocą którego możemy wyodrębnić targi uniwersalne i specjalistyczne.
Te ostatnie można dalej rozdzielać na targi o konkretnej, zawężonej tematyce16.
Obserwowany dynamiczny rozwój tego typu targów jest następstwem rozpoczętego w latach 70. XX w. procesu specjalizacji wydarzeń targowych. Przykładem
takich targów są targi marki własnej odbywające się m.in. w Szanghaju, Madrycie, Berlinie, Bolonii, Dubaju i Chicago. Największe i najważniejsze w tym obszarze są jednak targi PLMA „World of Private Label” w Amsterdamie. Charakterystykę tych targów zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2
Charakterystyka Targów PLMA „World of Private Label” – „Świat Marki Własnej”
w Amsterdamie
Kryterium
Cel
Organizator
Kompetencje
i doświadczenie
organizatora targów

14

15

16

Charakterystyka
„Promocja, dobro i sprzedaż produktów marek własnych”
PLMA (Private Label Manufactures Association), organizacja powstała w 1979 r.,
liczy 3 300 członków, głównie producentów i dostawców
PLMA zorganizowała pierwsze targi w USA w 1980 r., a pierwsze targi w Europie
w 1986 r. PLMA sponsoruje także m.in. Shanghai Private Label Fair i Private Label
Day w Korei. W maju 2012 r. odbyła się 26. edycja targów

W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnym ujęciem targów, najczęściej są traktowane
jako instrument sprzedaży osobistej lub zalicza je do promocji sprzedaży. Są też przedmiotem
uwagi autorów zajmujących się problematyką public relations. Szerzej zob. M. Gębarowski,
Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010,
s. 54-58.
W opinii wystawców w rankingu narzędzi marketingowych uznawanych za istotne w strategiach
komunikacji firm targi zajmują drugie miejsce (85% wystawców uznało uczestnictwo w targach
za ważne lub bardzo ważne) po komunikacji poprzez własną stronę internetową (90%), www.
polfair.pl (14.09.2012).
Szerzej na temat typologii targów zob. M. Gębarowski, Współczesne targi…, op. cit., s. 34-37.
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cd. tabeli 2

Elementy strategii
marketingowej
organizatora targów

Katalog wystawców – umieszczane są w nim bezpłatnie podstawowe dane
kontaktowe i opis linii produktów (w trzech językach ), dostępne są także płatne
miejsca na reklamę dla firm
Program pośredniczący – wystawcy i kupujący mają możliwość skorzystania
z programu pośredniczącego, który pozwala wystawcom na umieszczanie ogłoszeń
o swoich produktach, a kupującym zainteresowanym danymi produktami daje
możliwość skontaktowania się z wystawcami jeszcze przed targami celem ustalenia
terminu spotkania
Koncepcja New Product Expo – możliwość zgłoszenia produktów o wysokim
poziomie innowacyjności do ekspozycji podczas targów
Stoiska targowe – indywidualne oraz grupowe w formule stoisk narodowych* i regionalnych
Oferta targowa – podzielona na kategorię „food”(żywność świeża i mrożona, napoje)
oraz kategorię „non-food” (wyroby kosmetyczne, AGD, wypoczynek, ogród, produkty
dla majsterkowiczów, chemia gospodarcza)
Wydarzenia towarzyszące – seminaria, idea supermarket – prezentacja innowacyjnych
rozwiązań we współczesnym handlu

Znaczenie targów
dla rynku

Regularność – targi odbywają się w cyklu corocznym w centrum wystawienniczym
RAI Exhibition Centre w Amsterdamie
Zasięg i charakter – charakter międzynarodowy, w targach uczestniczy około 3500
wystawców z ponad 70 krajów
Uczestnicy targów – są skierowane do osób ściśle związanych z produkcją i handlem
w sektorze marek własnych; podaż reprezentują wystawcy – producenci żywności
oraz chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów higienicznych i artykułów
gospodarstwa domowego; popyt reprezentują przedstawiciele handlu reprezentujący
sieci dystrybucyjne o światowym zasięgu i renomie; zarówno po stronie wystawców
i odwiedzających są to menedżerowie reprezentujący najwyższy szczebel zarządzania

* W targach PLMA od 2006 r. uczestniczy z własnym stoiskiem informacyjnym WPHiI w Hadze, a wcześniej
przy współpracy z KIG. Do 2011 r. WPHI promował głównie produkty spożywcze, w 2011 r. udział przebiegał np. pod hasłem „Prywatna Marka w Ekologii’, od 2012 r. WPHiI promuje także produkty z sektora non
food (głównie kosmetyki); w 2011 r. i 2012 r. w targach brała udział PAIiIZ ze stoiskiem „Polska Wschodnia”,
w którym uczestniczyło odpowiednio 15 i 20 firm. Część firm, np. Bioerg S.A. uczestniczyła na targach w
ramach projektu „Paszport do eksportu”, współfinansowanego ze środków EFR w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Warto też zaznaczyć, że producenci z Polski Wschodniej w 2011 r. wzięli udział także
w targach PLMA Trade Show w Chicago. Były to pierwsze targi na terenie USA organizowane w ramach
Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Warto podkreślić, że wiele firm uważa, iż wsparcie PAIiIZ jako instytucji rządowej uwiarygodniło je w oczach dotychczasowych i nowych partnerów biznesowych
i uznało targi za najskuteczniejszy instrument promocyjny oferowany w programie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.plmainternational.com oraz informacji pozyskanych z WPHiI
w Hadze.

Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby firm z Polski
obecnych na targach PLMA w Amsterdamie. W 2012 r. Polskę na tych tragach
reprezentowało ponad 80 firm i była to największa liczba producentów spośród
państw Europy Środkowowschodniej. Wśród celów nadrzędnych, jakie wyznaczają sobie krajowi producenci w związku z uczestnictwem w tych tragach najczęściej są wymieniane: wejście na nowy konkretny rynek zagraniczny, zaprezentowanie aktualnej oferty oraz możliwości technologicznych i jakościowych
nowym kontrahentom zagranicznym, spotkania z dotychczasowymi klientami dla
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podtrzymania kontaktów i wzmocnienia relacji, nawiązanie nowych kontaktów
handlowych, pozyskanie bezpośrednich zapytań ofertowych, zademonstrowanie
obecności firmy na rynku, chęć poznania nowych trendów itd. Zróżnicowany charakter celów wynika częściowo z faktu, że wystawcami podczas tych targów są
zarówno firmy, które są krajowymi liderami rynkowymi i oferują swoje znane
marki, np. Agros Nova, Bakoma, Inco Veritas, Jutrzenka, Mokate, jak również
mniej znane firmy, które w swoim portfelu nie posiadają uznanych marek. Decyzje o uczestnictwie w targach są zdeterminowane z pewnością z jednej strony
wysoką oceną atrakcyjności rynku marek własnych w skali globalnej i związanymi z tą oceną rysującymi się perspektywami ekspansji zagranicznej17, a z drugiej
strony oceną potencjalnego ryzyka i zagrożeń wynikających z modelu biznesowego opartego na produkcji „pod cudzym logo”. Do zalet tego rozwiązania biznesowego należą: niskie koszty wejścia na rynki zagraniczne, brak pozycji związanych z kosztami inwestycji marketingowych, „uniknięcie zderzenia” z lokalnymi
markami, do wad: anonimowość producentów, uzależnienie od sieci handlowej
i konieczność dostosowywania się do wymagań sieci. Można podać liczne przykłady krajowych firm, które decydując się na ten model biznesowy osiągnęły sukcesy międzynarodowe, np. Delic-Pol czy ZPC Otmuchów, który pod względem
ekspansji porównuje się do największych europejskich dostawców marek własnych do sieci handlowych (Gumlink, Refresco)18. Wydaje się, że sukces tych
firm oraz ich konkurencyjna pozycja na rynkach zagranicznych w sektorze marek
własnych wynika z faktu, że uczestnictwo w targach specjalistycznych jest w ich
przypadku włączone do całościowej koncepcji marketingowej firmy.
Reasumując warto zaznaczyć, że targi marki własnej stanowią dla odwiedzających ważną podstawę informacyjną do podejmowania decyzji w przyszłości. Podkreśla się, że inicjują one proces sprzedaży. Decyzja o wyborze dostawcy
wymaga bowiem wielu autoryzacji, muszą zostać rozwiązane m.in. różne kwestie
techniczne, często więc jest ona podejmowana przez daną sieć handlową długo po
zakończeniu targów. W kontekście tych targów mówi się o tzw. efekcie przeniesienia i opóźnienia. Problemem targów jest więc w takiej sytuacji brak możliwości dokładnego pomiaru ich efektywności, ponieważ rezultaty mogą się pojawić
w dłuższym okresie po ich zakończeniu.
17

18

Dobrym przykładem może być tutaj firma Inco Veritas, lider rynkowy w kategorii m.in.
płynów do naczyń, którego działania marketingowe początkowo koncentrowały się głównie na
rozwijaniu i umacnianiu własnych marek. Kontrakty z obszaru produkcji marek detalistów miały
marginalny udział w wolumenie sprzedażowym. Przeprowadzona analiza tendencji rynkowych
stała się wystarczającym argumentem, aby podjąć decyzję o wkroczeniu z ofertą firmy na rynek
marek własnych; aktualnie firma oferuje wyroby marek detalistów w kilkunastu kategoriach,
współpracuje m.in. z: Aldi, Tesco, Jeronimo Martins Dystrybucja, www.inco.pl, (14.09.2012).
Por. Mistrzowie drugiego planu, Magazyn Forbes, 28.06.2012.
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Zakończenie
Posiadanie przez sieci handlowe w swojej strukturze asortymentowej marek
własnych zmusza je do poszerzania i aktywnego poszukiwania źródeł zaopatrzenia. Wykorzystują one do tego celu m.in. targi marek własnych. Międzynarodowy
zasięg targów umożliwia realizację strategii ekspansji zagranicznej dla firm wystawców, a branżowy sprzyja realizacji strategii marketingowych. Warto podkreślić, że jeżeli decyzje o zaangażowaniu w produkcję marek własnych, mające ze
swej istoty charakter strategiczny, są podejmowane w przedsiębiorstwach w oparciu o pogłębione analizy i badania i uwzględniają fakt, że podstawą kreowania
marek własnych przez sieci handlowe jest lepszy stosunek jakości do ceny, to wydaje się, że w niedalekiej przyszłości możemy być świadkami powstania wśród
krajowych przedsiębiorstw wielu nowych „tajemniczych mistrzów”, dla których
produkcja marek własnych dla detalistów będzie źródłem wzrostu eksportu i rozwoju firmy. Już obecnie analiza strategii marketingowych krajowych uczestników
targów marki własnej pozwala na identyfikację wielu wspólnych cech, które zostały wykształcone poprzez „trudną szkołę współpracy” z dużymi sieciami handlowymi i które mogą być wykorzystywane w kreowaniu konkurencyjności tych
firm na rynkach zagranicznych i stanowić dobrą podstawą przyszłych sukcesów.
Do tych cech można zaliczyć m.in. elastyczność procesów gospodarczych przejawiającą się w możliwości realizacji różnorodnych zleceń, wielkości serii, często
z niewielkim wyprzedzeniem czasowym, dobrą znajomość rynku, duże zdolności
obserwacji rynkowych i wykorzystywania szans rynkowych, otwartość na wdrażanie nowych projektów produktowych, posiadanie jasno zdefiniowanej polityki
jakości według najwyższych standardów europejskich, a także profesjonalnej kadry menedżerskiej wyposażonej w wiedzę na temat kosztów produkcji oraz duże
umiejętności negocjacyjne.
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INTERNATIONAL EXPANSION OF DOMESTIC MANUFACTURER
OF PRIVATE LABELS’ AS A CONSEQUENCE OF THEIR
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SPECIALIST TRADE FAIR
Summary
In the article the author emphasizes that a dynamic development of private labels’
market of retailers can be crucial for Polish producers building their market position internationally based on their cooperation with retailing chains, whom they offer their own
private labels. It was shown that participation as an exhibitor in private labels’ trade fair,
including the most prestigious one, PLMA (Private Label Manufacturer’s Association)
„World of Private Label” in Amsterdam is becoming more popular and valued by domestic producers, as it is an instrument which helps them not only to increase the scope of exports and recognition of their products on the foreign markets but also to extend their current cooperation with foreign partners.

