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Wstęp 

 

 Zaprezentowana przeze mnie praca jest wynikiem wielu godzin intensywnej analizy, 

przeprowadzania badań oraz szukania informacji, a jej celem jest ocena działalności 

marketingowej firmy Wedel. Jest to projekt przygotowany w ramach zaliczenia przedmiotu 

„Marketing”. Obejmuje ona między innymi ogólne informacje o firmie, jej historii, elementy 

marketingu mix (cena, promocja, produkt oraz dystrybucja), a także wnioski i zalecenia. 

 Praca, którą czytasz jest dziełem jej twórcy. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj 

ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło, kiedy korzystasz z niego. A kopiując jej część, 

rób to jedynie na użytek osobisty. 

 Bardzo chciałbym podziękować osobom i firmom, dzięki którym możliwe było 

napisanie tej pracy. W szczególności, dziękuję kierownikom oddziałów sklepów oraz samym 

firmom - Żabka, Biedronka, Fresh, Tesco i Carrefour – za zgodę, na przeprowadzenie badania 

terenowego opisanego w dalszej części. Oprócz tego dziękuję również Pani dr hab. Katarzynie 

Szalonce prof. nadzw. UWr oraz Pani mgr Agnieszce Sadowej, za podzielenie się ze mną cenną 

wiedzą oraz radami w przygotowaniu tego projektu. 
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1. Firma Wedel 

 Jest to spółka osobowa, a dokładniej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

jest własnością zagraniczną. Należy aktualnie do japońsko-koreańskiego koncernu Lotte 

Group, zaś pełna nazwa to Lotte Wedel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Według 

danych z Wikipedii kapitał zakładowy wynosi 745 400 600 zł, zaś wynik netto to 1 031 931 zł. 

Obecnie zatrudnionych jest około 1300 osób. Najważniejszymi przyporządkowanymi jej 

numerami weryfikacyjnymi są: NIP – 5272613819, REGON – 142078650 oraz KRS - 

0000340664 

Siedziba znajduje się w Warszawie na ulicy Jana Zamoyskiego 28/30 i mimo, że firma 

powstała w takiej formie jaką znamy dzisiaj 2009-10-30, jednak jej faktyczna historia sięga 

połowy XIX wieku.  

 Funkcję reprezentacyjną pełni zarząd, który aktualnie składa się z: 5 członków zarządu 

(Pałasz Andrzej Wojciech, Herman Maciej Krzysztof, Matsushita Sadafumi, Ishida Norihiro, 

a także Fukatsu Tsuyoshi) oraz z przewodniczącego zarządu, którym obecnie jest Sakaguchi 

Ippei. Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych 

i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu 

działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokuratorem.  

 Jest to jedna z firm najchętniej wybieranych przez konsumentów słodyczy (zwłaszcza 

czekolad) w Polsce. Według wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl i GUS w listopadzie 2018 

roku produkcja czekolady oraz wyrobów czekoladowych wzrosła wobec listopada 2017 roku 

do 41,5 tys. ton. (czyli o 4,1%). Są to dobre wiadomości dla firm produkujących czekoladę, w 

tym dla Wedla. 

 Celem tej firmy (oprócz oczywiście chęci zysku) jest satysfakcja konsumenta co 

zauważalne jest w ich słowach: „poczuj dziecięcą radość”. Oprócz tego marka ta stara się ciągle 

wprowadzać innowacyjne produkty i dbać o wizerunek, jakość oraz smak, tych które już są. W 

ankiecie na pytanie wielokrotnego wyboru „Z jakich firm najczęściej kupujesz wyroby 

czekoladowe?”, przy próbie wynoszącej 236 osób, aż 150 wskazało markę Wedel. 

 Do największych konkurentów firmy Wedel można zaliczyć między innymi: Milka, 

Lindt, Alpen Gold, Schogetten, Wawel oraz Terravita.  
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1.1. Historia Wedla 

Firma Wedel jest obecnie najstarszą firmą produkującą czekoladę w Polsce, zaś jej 

bardzo obszerna i bogata historia została zapoczątkowana dzięki niemieckiemu cukiernikowi 

Karolowi Ernestowi Henrykowi Wedlowi (z j. niem. Karl Ernst Heinrich Wedel).  

Karol Wedel był wybitną postacią, która przy tworzeniu swojej działalności 

wykorzystywała lata praktyki spędzone w zawodzie cukierniczym w Berlinie, Paryżu, 

Londynie, a także w Warszawie, w której to w roku 1845 dołączył do spółki z Karolem 

Grohnertem, prowadzącym cukiernię przy ulicy Piwnej 12. Kilka lat później w roku 1851 

Karol Wedel rozwinął skrzyła i otworzył swój własny sklep w Warszawie przy ulicy Miodowej 

12 – w tym miejscu zrodziła się firma, która skradła serca wielu miłośników czekolady. Przy 

sklepie funkcjonowała również fabryka parowa, w której odbywał się proces produkcyjny. 

Warto wspomnieć, że pierwszym produktem wyprodukowanym przez Wedla były karmelki 

śmietankowe, bardzo pozytywnie opisywane w Kurierze Warszawskim. W dzisiejszych 

czasach może szokować fakt, że w miejscu tym farmacja stykała się ze światem cukierniczym 

– w fabryce Wedla równolegle ze zwykłymi słodyczami produkowano wyroby 

farmakologiczne takie jak między innymi pastylki z mięty pieprzowej, karmelki do ssania na 

kaszel, a także słód klonowy. Wraz ze swoją żoną Karoliną Wisnowską wspólnie zaczęli 

serwować konsumentom czekoladę pitną, która na naszych ziemiach była wówczas nowością.  

Fabryka przeszła następnie w ręce syna Karola Wedla – Emila Wedla - który idąc 

śladami ojca odbył praktykę cukierniczą w Paryżu (2 lata), a następnie w roku 1865 został 

kierownikiem zakładu. Kiedy kilka lat później otrzymał firmę od ojca jako prezent ślubny w 

1876 roku, przeniósł zakład do kamienicy na ulicy Szpitalnej. Warto tutaj dodać, że w tym 

miejscu do dnia dzisiejszego stoi “Staroświecki sklep” - jest to najstarsza pijalnia czekolady 

firmy Wedel. Popularność marki stawała się coraz większa, nie dziwi więc fakt, że Emil Wedel 

zaczął obawiać się prób podrobienia jego produktów. Aby temu zapobiec, właściciel firmy 

Wedel składał podpis na każdej swojej czekoladzie. Po pewnym czasie jego podpis stał się 

stałym elementem czekolady i funkcjonuje (z niewielkimi zmianami) jako symbol marki do 

dnia dzisiejszego. 

Po śmierci właściciela interes przeszedł w ręce jego syna – Jana Józefa Wedla. Nauki 

pobierał on pod okiem swojego ojca i razem zarządzali nim do roku 1919. W 1932 roku spółka 

„Emil Wedel i Syn” zmienia swoją nazwę na „Fabryka Czekolady E. Wedel Spółka Akcyjna 

– zaczyna się zupełnie nowy rozdział w historii firmy.  To właśnie za czasów Jana Wedla firma 
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miała swój złoty okres, pełen wielu innowacji. Wybudował on nowoczesny budynek przy ulicy 

Zamoyskiego na Pradze w Warszawie, a następnie przeniósł tam całą fabrykę w roku 1931 - 

stoi tam od tego czasu do dnia dzisiejszego.  

 

 

grafika 1. Fabryka Wedla przy ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze, widok od strony Jeziorka Kamionkowskiego, ok. 
1949. IS PAN 

 

Oprócz tego Jan Wedel pragnął wypromować firmę poza Polskę, dlatego też poprosił 

słynnego włoskiego malarza Leonetto Cappiello o pomoc - mówi się o nim, że jest on ojcem 

współczesnej reklamy i plakatu. W 1926 roku spod jego pędzla wyszła sylwetka chłopca 

dosiadającego zebrę, dźwigającego tabliczki czekolady. Dzięki jego innowacyjnemu stylowi 

jaki charakteryzował się malowaniem jaskrawych barw na ciemnych tłach, Polska firma stała 

się jedną z wiodących firm pod względem designu na arenie europejskiej. Od tej pory chłopiec 

na zebrze występował wszędzie tam, gdzie firma: na opakowaniach, na plakatach, jako neon 

(można go zobaczyć na dachu kamienicy Emila Wedla przy ulicy Szpitalnej w Warszawie), na 

szyldach zagranicznych agend firmy – w tym w Paryżu w szykownej dzielnicy Madelaine, 

gdzie mieścił się pierwszy sklep w tym mieście. Oprócz tego przed drugą wojną światową 

drukowana była książeczka "Przygody Maciusia, czyli zwycięstwo czekolady Wedla" z 

kolorowankami. 
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grafika 2. Kalendarzyk na rok 1928, reklama fabryki Wedla. TWŚ 

Chłopca na zebrze zobaczyć można było również na jednym z najbardziej 

innowacyjnych pomysłów Jana Wedla jakim był samolot. Jan Wedel postanowił zainwestować 

w samolot typu RWD-13, który niestety nie zachował się do dnia dzisiejszego, lecz jego replikę 

można zobaczyć między innymi przed gmachem Politechniki Gdańskiej. Samolot ten był 

niespotykanym jak na tamte czasy medium promującym firmę Wedel, dzięki któremu można 

było transportować czekoladę na pomorze. Oprócz samolotu, zaczęły jeździć również 

ciężarówki opatrzone znakiem marki. Rozwinięcie działu logistycznego to nie jedyna zmiana 

jaką wprowadził Jan Wedel. Człowiek ten wspierał klasę robotniczą zapewniając im żłobki dla 

dzieci, opiekę dentystów, wyjazdy do wczasowisk zakładowych, stołówki, a oprócz tego 

zatrudniał kobiety czym doprowadził do pięciokrotnego wzrostu zatrudnienia w fabryce. Jan 

Wedel bez wątpienia znał się na promocji firmy - oprócz wcześniej wspomnianego logo i 

samolotu, wprowadził również pierwszą na ziemiach polskich maszynę wendingową oraz 

wykupywał miejsca na reklamę w gazetach i udzielał wywiadów. 

Prawdziwym klejnotem koronnym w złotym okresie fabryki nie okazała się jednak 

zebra czy samolot, lecz całkiem nowy rodzaj słodyczy, jakich świat dotąd nie widział - mowa 

tu o ptasim mleczku. Wynalazł je Jan Wedel w 1936 roku i już 10 lipca 1936 zarejestrowano 

pod numerem 27069 znak towarowy „Ptasie Mleko” (wraz z jego nieistotną odmianą „Ptasie 

mleczko”). Ten wyrób cukierniczy jest puszystą pianką obecnie w wielu smakach, obtoczony 

czekoladą. Inspiracją dla Jana Wedla były podróże po Francji w wyniku, których powstał ten 
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przysmak. Niestety, złote czasy fabryki zakończyły się wraz z nadejściem zagrożenia jakie 

ogarnęło cały świat. 

W wyniku wybuchu II Wojny Światowej, Jan Wedel zostaje zmuszony do produkcji 

dóbr tylko na potrzeby III Rzeszy, która od 1939 roku okupowała Polskę. Podczas niemieckiej 

okupacji zakłady funkcjonowały pod nazwą Fabryka Czekolady, Karmelków i Biszkoptów E. 

Wedel S.A. zaś sam Jan Wedel angażował się w działalność konspiracyjną, pomagając 

Polakom, przez co trafił w pewnym momencie do obozu przejściowego w Pruszkowie. We 

wrześniu 1944 roku resztki cennych rzeczy z fabryki zostały zrabowane przez armię czerwoną. 

Do roku 1949 właścicielami wszystkich sklepów i fabryk czekolady (między innymi w 

Warszawie, Łodzi, Paryżu, Lwowie) była rodzina Wedlów, jednak w wyniku dojścia do 

władzy komunistów placówki te zostały znacjonalizowane. W tym samym roku ich nazwa 

została zmieniona na “Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 lipca d. E. Wedel”. Sam Jan 

Wedel pracował tam najpierw jako doradca, jednak został zwolniony po kilku miesiącach i 

otrzymał zakaz wstępu na teren fabryki. Nie doczekał się on niestety zwrotu firmy, gdyż umarł 

w roku 1960 bezdzietnie. 

Po upadku komunizmu i prywatyzacji, od roku 1991 do 2010 firma często zmieniała 

swoich właścicieli. W wyniku rozwijającego się procesu prywatyzacji, kupnem Wedla zaczęły 

interesować się światowej sławy firmy takie jak między innymi szwajcarskie przedsiębiorstwo 

spożywcze Nestlé. Ostatecznie jednak Wedel został przejęty przez PepsiCo w 1991 roku. 

Wkrótce okazało się jednak, że byli oni zainteresowani bardziej częścią produkującą słone 

wyroby, niż całością firmy, więc już w roku 1997 PepsiCo wycofało swoje akcje E. Wedel SA 

z warszawskiej giełdy. Następnie spółka akcyjna przerodziła się w holding składający się z 4 

firm z ograniczoną odpowiedzialnością, były to: Delicja (ciastka), Syrena (cukierki), Frito Lay 

Poland (słone przekąski) oraz Jedyna (czekolady). Następnie w roku 1999 zakład słodyczy 

Syrena w Warszawie zostaje sprzedany fińskiemu przedsiębiorstwu Leaf, fabryka ciastek w 

Płońsku francuskiej marce Danon, natomiast fabryka czekolady brytyjskiemu Cadbury 

Schweppes. W styczniu 2010 r. amerykański koncern spożywczy Kraft Foods kupuję spółkę 

Cadbury Wedel, co spowodowało zaniepokojenie Komisji Europejskiej, która nie chcąc 

dopuścić do zmonopolizowania przez Krafta rynku czekolad w Polsce (oraz w Rumunii), 

nakazała sprzedaż Wedla (logo, sklepów, sieci pijalni czekolady i fabryki w Warszawie). 

Przetarg trwał do końca czerwca 2010 roku i został wygrany przez japońsko-koreański koncern 

Lotte Group. Kto by pomyślał, że firma, zaczynająca od sprzedaży gumy do żucia, która 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monopol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International
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powstała w Tokyo w 1948 roku dzięki koreańskiemu biznesmenowi Shin Kyuk-ho stanie się 

wielką międzynarodową korporacją, która przejmie największą firmę produkującą czekoladę 

na drugim końcu świata w Polsce. 

 

 

 

Firma Wedel cały czas rozwija się pod okiem Lotte Group. 30 września 2011 r. spółka 

przyjęła nazwę Lotte Wedel Sp. z o.o. (stylizowane na LOTTE Wedel Sp. z o.o.). Wedel w 

roku 2012 stał się pierwszym narodowym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012. Cukiernicy Wedla przygotowali specjalnie na tę uroczystość ważącą 

ponad 400 kilogramów replikę stadionu, a także puchary. Oprócz tego Wedel ciągle wkracza 

na nowe rynki – eksportuje swoje towary do ponad 25 państw z czego do najbardziej 

kluczowych należą między innymi Stany Zjednoczone, Kanada oraz Wielka Brytania. 

Wspomniana już wcześniej zebra i chłopiec pojawili się natomiast w telewizji we wrześniu 

2017 roku jako symbol, który powrócił w wielkim stylu po tylu latach zapomnienia przez 

konsumentów. Marka Wedel rozwija się w imponującym tempie wprowadzając ciągle coraz 

to nowszy asortyment, który trafia do serc i żołądków konsumentów - mowa tu między innymi 

o najnowszych produktach, do których należy pierwsza taka w Polsce czekolada karmelowa 

(Karmellove), czekolada do picia w tubce (Czekotubka) oraz ptasie mleczko dekorowane 

waniliowo-cynamonowe. Firma ta ma duży potencjał oraz masę pomysłów jak zachęcić 

konsumentów do zakupu ich produktów, dlatego pozostaje nam tylko siedzieć i czekać 

cierpliwie, czym zaskoczy nas następnym razem.  
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1.2. Zakres działalności 

 

 Poniżej w tabeli przedstawiono zakres działalności firmy Wedel. Dane znaleziono w 

Bazie Internetowej REGON (stan na 03.01.2019). 

  

Tabela 1. Zakres działalności marki Wedel 

Kod 

PKD 
Nazwa 

Przeważające 

 PKD 

1082Z 
PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I 

WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

DZIAŁALNOŚĆ 

PRZEWAŻAJĄCA 

1072Z 

PRODUKCJA SUCHARÓW I 

HERBATNIKÓW; PRODUKCJA 

KONSERWOWANYCH WYROBÓW 

CIASTKARSKICH I CIASTEK 

 

4511Z 

 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I 

FURGONETEK 

 

4636Z 

 

SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, 

CZEKOLADY, WYROBÓW 

CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 

 

4719Z 

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA 

PROWADZONA W 

NIEWYSPECJALIZOWANYCH 

SKLEPACH 

4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 

6209Z 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA W ZAKRESIE 

TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I 

KOMPUTEROWYCH 
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6820Z 

 

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB 

DZIERŻAWIONYMI 

 

7022Z 

 

POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 

 

8559B 

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 

EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 
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1.3. Nagrody i wyróżnienia 

 

 W swojej historii, marka Wedel może pochwalić się ogromną ilością nagród w różnych 

kategoriach, są to między innymi, co pokazuje jak bardzo marka ta doceniana jest w wielu 

dziedzinach. Osiągnięcia: 

 

I. Superbrands jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 16 lat w ponad 80 krajach świata. 

Za wybór marek odpowiada tzw. Rada Marek. Członkowie Rady Marek oceniają 

kandydatów w oparciu m.in. o kryteria rozpoznawalności i wyrazistości wizerunku 

marki, wyjątkowości korzyści, które oferuje, jej stałego rozwoju czy aktywnego 

budowania relacji z klientami.  

• 2016 

- Statuetka Superbrands w kategorii Słodycze rodzinne dla marki LOTTE Wedel 

- Statuetka Created in Poland Superbrands w kategorii Słodycze impulsowe dla produktu 

Pawełek 

• 2015 

- Statuetka w kategorii Słodycze rodzinne dla marki LOTTE Wedel 

- Statuetka w kategorii Słodycze rodzinne dla produktu Ptasie Mleczko® 

• 2014 

- Statuetka w kategorii Słodycze rodzinne dla marki Wedel 

- Statuetka Business Superbrands w kategorii Przemysł Spożywczy marki LOTTE Wedel 

• 2013 

- Statuetka w kategorii Słodycze rodzinne dla marki Wedel 

• 2012 

- Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

• 2011 

- Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

• 2010 

- Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

• 2009 

- Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 
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- Statuetka dla produktu Torcik Wedlowski 

• 2008 

- Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Torcik Wedlowski 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 

• 2007 

- Statuetka w kategorii Najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Torcik Wedlowski 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 

• 2006 

- Statuetka w kategorii Najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Mieszanka Wedlowska 

- Statuetka dla produktu Torcik Wedlowski 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 

• 2005 

- Statuetka w kategorii Najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Mieszanka Wedlowska 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 

• 2004 

- Statuetka w kategorii Najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka dla produktu Mieszanka Wedlowska 

- Statuetka dla produktu Torcik Wedlowski 

- Statuetka dla produktu Ptasie Mleczko® 

 

II. Perły Rynku FMCG, to największy, niezależny konkurs branżowy, w którym detaliści 

wyłaniają najlepsze nowości rynkowe. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo 

wydające pismo „Wiadomości Handlowe”. 

• 2014 

- Srebrna Perła w kategorii Praliny i bomboniery za Pianki Ptasie Mleczko® Biało-Białe 

- Srebrna Perła w kategorii Czekolady za duże czekolady nadziewane o smaku deserów 

• 2013 

- Perła w kategorii Spożywcze produkty strefy kasy za Pawełka wiśniowego 
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- Perła w kategorii Słodycze czekoladowe za Ptasie Mleczko® Rajska Wyspa o smaku 

kokosowym 

- Perła w kategorii Tabliczki czekoladowe za czekolady nadziewane Pierrot i Bajeczny 

- Srebrny medal w kategorii Czekolady za czekolady Bajeczny i Pierrot 

• 2012 

- Perła w kategorii Czekolady za Linię czekolad zmieniających smak 

• 2011 

- Wyróżnienie w kategorii Słodycze impulsowe za Pawełka czekoladowego 

- Wyróżnienie w kategorii Wyroby czekoladowe za Baryłki Cocktail 

- Wyróżnienie w kategorii Tabliczki czekoladowe za czekoladę Duety 

• 2010 

- Perła w kategorii Czekolady za czekolady mleczne dla kobiet 

- Perła w kategorii Bombonierki i praliny za Ptasie Mleczko® Koktajl Truskawkowy 

• 2009 

- Perła w kategorii Praliny i tabliczki za Czekoladę Luksusową 

• 2008 

- Perła w kategorii Słodycze Czekoladowe za czekoladę Finezja Smaku 

 

III. European Trusted Brands to prestiżowe, ogólnoeuropejskie badania konsumenckie 

przeprowadzane przez Reader's Digest. European Trusted Brands to jedno z najszerzej 

zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Ponad 27 tysięcy respondentów z 15 

krajów wybrało w nim marki, które darzą największym zaufaniem. 

• 2014 

- Złote Godło Marka Godna Zaufania w kategorii Ciasta/Desery dla marki Wedel 

• 2013 

- Kryształowe Godło Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

• 2012 

- Kryształowe Godło Statuetka w kategorii Polskie marki konsumenckie dla marki Wedel 

• 2011 

- Kryształowe Godło w kategorii Ciasta/Desery 

• 2010 

- Kryształowe Godło w kategorii Ciasta/Desery 

• 2009 
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- Kryształowe Godło w kategorii Ciasta/Desery 

• 2005 

- Statuetka w kategorii Słodycze dla marki Wedel 

• 2004 

- Statuetka w kategorii Słodycze dla marki Wedel 

• 2003 

- Statuetka w kategorii Słodycze dla marki Wedel 

• 2002 

- Statuetka w kategorii Słodycze dla marki Wedel 

• 2001 

- Statuetka w kategorii Słodycze dla marki Wedel 

 

IV. Effie nagradza i promuje kampanie marek, które wyróżniają się na rynku poprzez 

najbardziej efektywne działania komunikacyjne oraz wysokie wyniki biznesowe. 

Konkurs podąża za rozwojem rynku, daje możliwość poznania poszczególnych jego 

kategorii i wyznacza standardy efektywności oraz edukuje branżę komunikacji 

marketingowej. Nominowane i nagrodzone kampanie stają się inspiracją i wzorem dla 

innych. 

• 2015 

- Złota Statuetka dla marki Wedel za kampanię „W kuchni z Wedlem 2014” w kategorii 

Żywność 

• 2011 

- Srebrna Statuetka dla marki Wedel za kampanię „Taniec 2010” wspierającą wprowadzenie 

czekolad nadziewanych Owocowe Duety w kategorii Żywność 

 

V. „Ranking Marek Rzeczpospolitej” to lista najdroższych, najsilniejszych i najbardziej 

znanych marek w Polsce tworzona na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”. To jedyne 

zestawienie wartości 330 krajowych brandów konsumenckich wycenianych zgodnie z 

regułami przyjętymi przez globalne firmy doradcze. Towarzyszy mu 12 branżowych 

rankingów, w których szacowana jest moc marek, czyli siła z jaką oddziałują one na 

konsumentów. 

• 2015 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 
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• 2014 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Najsilniejsza marka 2014 dla marki Wedel 

• 2013 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 

• 2012 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 

• 2011 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 

• 2010 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Słodycze i lody dla marki Wedel 

• 2009 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

• 2008 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

• 2007 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

• 2006 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

• 2005 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

• 2001 

- Statuetka w kategorii Najcenniejsza/najsilniejsza Polska marka dla marki Wedel 

 

VI. „Złoty Paragon - Nagrodę Kupców Polskich” przyznają czytelnicy miesięcznika HURT 

& DETAL - ogólnopolskiego pisma FMCG. Czytelnicy magazynu głosują na produkty 

i usługi, które w sposób szczególny wpłynęły w ubiegłym roku na rozwój handlu 

detalicznego w Polsce i wyróżniały się największą konkurencyjnością na rynku. 

• 2016 

- nagroda specjalna dla linii produktów Karmellove 
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- wyróżnienie w kategorii Produkty czekoladowe paczkowane dla Mieszanki Wedlowskiej 

Classic 220g 

- wyróżnienie w kategorii Czekolady w tabliczkach dla Czekolady Chrrrup! mlecznej z 

nadzieniem karmelowym i prażoną kukurydzą  

• 2015 

- I nagroda, lider sprzedaży w kategorii Produkty czekoladowe paczkowane dla pianek Ptasie 

Mleczko® Waniliowe 

- I nagroda, lider sprzedaży w kategorii Przekąski słodkie dla batona Pawełek Toffi 

- wyróżnienie w kategorii Czekolada w Tabliczkach dla Czekolady Gorzkiej 

• 2014 

- I nagroda w kategorii Produkty czekoladowe paczkowane dla pianek Ptasie Mleczko® 

Waniliowe 

- Wyróżnienie w kategorii Przekąski słodkie dla batona Pawełek Toffi 

• 2013 

- I nagroda w kategorii Bomboniery i praliny dla pianek Ptasie Mleczko® Waniliowe 

- Wyróżnienie dla produktu Czekolada Gorzka 

- Wyróżnienie dla produktu Pawełek Toffi 

 

VII. Instytut Jakości Monde Selection to najstarsza na świecie instytucja badająca jakość 

produktów spożywczych, a także ich design i walory smakowe. 

• 2015 

- złota nagroda w kategorii produktów spożywczych dla Zestawu Pralin 150g ręcznie 

wykonywanych z Pijalni Czekolady E. Wedel 

- srebrna nagroda w kategorii produktów spożywczych dla Torcika Wedlowskiego 250g 

(okrągły Torcik historyczny) z Pijalni Czekolady E. Wedel 

• 2013 

- Srebrna nagroda dla czekolady Maestria Extra Dark 

- Srebrna nagroda dla czekolady Maestria Dark Chocolate z cząstkami malinowymi 

 

VIII. „Najlepszy Produkt” to ogólnopolskie badanie konsumenckie, którego celem jest 

wyłonienie najlepszych nowych produktów spożywczych, chemicznych i 

kosmetycznych. Organizatorem badania ,,Najlepszy Produkt - Wybór Konsumentów” 
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jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.  - wydawca miesięczników „Wiadomości 

Handlowe” i „Wiadomości Kosmetyczne”. 

• 2016 

- Srebro w kategorii Tabliczki Czekoladowe dla Czekolad Chrrrup! 

- Srebro w kategorii Praliny i bomboniery dla Ptasie Mleczko® Karmellove 380 g 

- Brąz w kategorii Praliny i bomboniery dla Wedlowskie Desery 3 smaki 

• 2015 

- Złoto w kategorii Ciastka, wafle dla Torcika Wedlowskiego 250g w nowym opakowaniu 

- Srebro w kategorii Praliny i Bombonierki dla pralin WedLove 

- Brąz w kategorii Czekolady dla czekolady białej karmelowej KarmeLove 

• 2014 

- Srebro w kategorii Czekolady dla czekolady mleczne z nadzieniem: tiramisu, panna cotta, 

créme brûlée 

- Srebro w kategorii Praliny i bomboniery dla Ptasie Mleczko Biało-Białe® 

- Srebro w kategorii Ciastka, wafle, pierniki dla Amerykanki z kawałkami ciemnej czekolady 

• 2013 

- Srebro w kategorii Czekolady dla Czekolady E. Wedel Bajeczny i Pierrot 

- Złoto w kategorii Praliny i bomboniery dla Ptasie Mleczko® Rajska Wyspa 380 g o smaku 

kokosowym 

• 2012 

- Brąz w kategorii Słodycze impulsowe dla Pawełka o smaku wiśniowym 45g 

- Srebro w kategorii Wyroby czekoladowe dla Czekolady Zmieniające Smak 

- Brąz w kategorii Ciastka, wafle, pierniki dla Wafle Torcikowe Mini o smaku - śmietankowym 

i orzechowym 160g 

 

IX. Hit handlu to konkurs, w którym miesięcznik „Handel” nagradza najlepszych z 

najlepszych z branży FMCG. Instytut badawczy Nielsen wskazuje pięć najlepiej 

sprzedających się produktów w kilkudziesięciu kategoriach FMCG. Następnie w 

sondzie telefonicznej czytelnicy "Handlu" wskazują w każdej kategorii jeden najlepiej 

sprzedający się w ich sklepie produkt spośród pięciu podanych. 

• 2016 

- Statuetka w kategorii Tabliczki Czekoladowe za produkt Czekolada Gorzka 

• 2015 
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- Statuetka w kategorii Praliny za produkt Ptasie Mleczko® Waniliowe 

• 2014 

- Statuetka w kategorii Praliny za produkt Ptasie Mleczko® Waniliowe 

• 2013 

- Statuetka w kategorii Tabliczki Czekoladowe za produkt Czekolada mleczna 

- Statuetka w kategorii Praliny za produkt Ptasie Mleczko® 

• 2012 

- Statuetka w kategorii Czekolada za produkt Czekolada Gorzka 

 

X. ULUBIONA MARKA 2015 - Wybór Konsumentów® to badanie przeprowadzone 

przez Instytut GFK. W tym badaniu biorą udział konsumenci. Celem badania jest 

zidentyfikowanie, które marki FMCG konsumenci najbardziej cenią. 

• 2015 

- I miejsce i tytuł Ulubiona Marka 2015 - Wybór Konsumentów w roku 2015 dla marki Ptasie 

Mleczko® w kategorii Praliny i Bomboniery 

 

XI. Konkurs „Przebój FMCG” organizowany przez wydawcę „Magazynu Życie 

Handlowe” składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich profesjonalne jury 

dokonuje selekcji produktów wg ściśle ustalonych kryteriów, m.in. opakowanie 

produktu, adekwatność ceny do jakości, innowacyjność produktu, wsparcie sprzedaży 

oraz dostępność produktu. W kolejnym etapie do głosu dochodzą detaliści, ankietowani 

przez instytut badawczy Millward Brown. 

• 2016 

- I miejsce w kategorii Ciastka i wafle dla produktu Torcik Wedlowski 

• 2014 

- I miejsce w kategorii Słodycze Czekoladowe dla produktu Ptasie Mleczko® 

 

XII. Nagrody Premium Brand przyznawane są 3 grupom podmiotów: markom, firmom i 

spółkom giełdowym. Projekt umożliwia podmiotom zdobycie niezależnych referencji, 

poprzez profesjonalne badanie prowadzone przez wiarygodne instytucje. Uczestnictwo 

w projekcie niesie ze sobą wiele korzyści dla laureatów. Zdobycie nagrody wyróżnia 

podmiot na rynku. 

• 2009 
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- Statuetka w kategorii Marka najwyższej reputacji dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Marka o najwyższym zaufaniu społecznym dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Najbardziej polecana marka dla marki Wedel 

• 2008 

- Statuetka w kategorii Marka najwyższej reputacji dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Artykuły spożywcze dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Marka o najwyższym zaufaniu społecznym dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Najbardziej polecana marka dla marki Wedel 

• 2007 

- Statuetka w kategorii Marka najwyższej reputacji dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Artykuły spożywcze dla marki Wedel 

• 2006 

- Statuetka w kategorii Marka najwyższej reputacji dla marki Wedel 

- Statuetka w kategorii Artykuły spożywcze dla marki Wedel 

 

XIII. Art Of Packaging - nagradzający twórcze, designerskie oraz innowacyjne opakowania 

nagradzające coraz bardziej wybredne gusta konsumentów. W konkursie może wziąć 

udział każdy producent, którego produkty zostały wyprodukowane w Polsce. 

• 2015 

- statuetka w kategorii Professional - Opakowanie smaku za opakowanie produktu Chocolate 

Pearls z Pracowni Rarytasów Maestro Czekolady E. Wedel 

• 2014 

- Statuetka w kategorii Professional - Opakowanie Cyfrowe za opakowanie produktu Ptasie 

Mleczko® personalizowane 

• 2011 

- Statuetka w kategorii Professional - Opakowanie smaku za opakowanie produktu Lalibelle 

 

XIV. Konsumencki Lider Jakości to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, 

prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku 

dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie 

najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na 

polskim rynku. 

• 2016 
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- Złote Godło w kategorii Bombonierki 

• 2015 

- Złote Godło w kategorii Bombonierki 

Federacja Banków Żywności honoruje swoich darczyńców nagrodą im. Jacka Kuronia za 

wspieranie akcji zbiórki żywności dla potrzebujących. Wyróżnienia przyznawane są od 2003 

r. 

• 2006 

- Statuetka w kategorii Duże przedsiębiorstwa dla Cadbury Wedel 

 

XV. "Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs 

nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. Konkurs ma znaczenie 

prestiżowe, dlatego jego laureaci nie otrzymują nagród finansowych czy rzeczowych. 

Każdego roku zwycięzcy zostają nagrodzeni statuetką i dyplomem oraz prawem 

używania tytułu "Dobroczyńca Roku" w materiałach promocyjnych. 

• 2008 

- Statuetka w kategorii Kultura i sztuka dla Cadbury Wedel 

 

XVI. Super Produkt Świata kobiety organizowany jest przez magazyn „Świat Kobiety”. 

Plebiscyt przeprowadzany jest w kilku kategoriach m.in. Kosmetyki, artykuły 

higieniczne, żywność, dom. Produkty oceniane są przez jury składające się z 

przedstawicieli redakcji, ekspertów oraz celebrytów. 

• 2015 

- Wyróżnienie w kategorii Żywność: napoje i słodycze dla pralin Wedlowskie Desery 3 smaki 

• 2014 

- Nagroda w kategorii Słodycze dla dużych czekolad mlecznych o smaku deserów 

 

XVII.  MUST HAVE to odbywający się w ramach Łódź Design Festival projekt, na który 

składa się plebiscyt i wystawa. Celem plebiscytu jest wyłonienie od 30 do 50 

najciekawszych wzorniczo polskich produktów charakteryzujących się 

innowacyjnością, właściwą ergonomią i wysoką jakością. 

• 2013 

- Nagroda za projekt opakowania Owoców w czekoladzie z Pracowni Maestro Czekolady E. 

Wedel 
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2. Analiza działalności marketingowej 

2.1. Charakterystyka docelowych segmentów nabywców.  

 Liczba konsumentów czekolady w Polsce jest bardzo duża – na 238 badanych osób 

99,2% jada czekoladę. Nie można jednak powiedzieć, że jest to produkt dla wszystkich. Jego 

spożycie ograniczają lub zaniechują między innymi osoby mające problemy z cukrzycą, 

zębami, prowadzące zdrowy tryb życia, na diecie lub po prostu nie lubiące czekolady. 

Jeśli zaś chodzi o markę Wedel, jest ona kupowana przez 92,2% na 102 konsumentów 

czekolady. Produkty marki Wedel są jedzone przez ludzi różnej płci, w różnym wieku oraz 

niezależnie od wielkości miejscowości. Na 94 osoby jedzące czekoladę marki Wedel 

zdecydowana większość naszych respondentów była w wieku produkcyjnym i późno-

przedprodukcyjnym: w przedziale 16-20 (39,4%) oraz w przedziale 21-35 (45,7%). 

 

 

 

 

wykres 1. Odpowiedzi respondentów dot. kupowania/jedzenia produktów marki Wedel 
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wykres 2. Wiek konsumentów produktów marki Wedel 

 

Natomiast jeśli chodzi o determinanty zakupu dóbr tej marki, na pytanie wielokrotnego 

wyboru „Dlaczego kupujesz produkty marki Wedel?” 75,5% ankietowanych odpowiedziało, 

że ze względu na smak tych produktów. Innymi najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: 

„mają produkty dobre jakościowo” (57,4%), „nadają się jako prezent na zwykłe okazje” 

(40,4%) oraz „nadają się jako prezent na zwykłe okazje” (34%). Patrz tabela 

 

wykres 3. Determinanty zakupu produktów firmy Wedel 

 

 Możemy więc dojść do konkluzji, że konsumentami marki Wedel są głównie osoby 

pragnące zaspokoić swoje potrzeby na słodycze oraz osoby szukające prezentu z różnych 
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okazji. Marka Wedel wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom powiększając cały czas 

asortyment swoich produktów. Jako prezenty na specjalne święta oferowane są towary takie 

jak np. praliny w puszce o kształcie serca w sam raz na walentynki, zaś na święta czekoladki 

opakowane w ozdoby, które później można wykorzystać jako element dekoracyjny.  

 Oprócz powyższych czynników ważna jest również strona behawioralna, czyli co od 

strony ludzkiej ma wpływ na kupowanie produktów tej marki. Zdecydowanie najważniejszą 

cechą będzie lubienie słodyczy. Jeśli ktoś nie lubi słodyczy, to raczej nie będzie korzystać z 

oferty tej firmy (chyba, że jako prezent dla kogoś). Ponadto ważny jest również styl życia np. 

dieta, uprawianie sportu – te czynniki będą miały na to wpływy, gdyż (z kilkoma wyjątkami) 

grupy takie jak sportowcy, cukrzycy raczej będą unikać wyrobów cukierniczych. Jednak Wedel 

i tak stara się im wychodzić naprzeciw, bo od jakiegoś czasu nawet osoby na diecie, dbające o 

zdrowie, a także sportowcy mogą zaspokajać swoją ochotę na coś słodkiego jedząc batony 

dietetyczne takie jak: Tak Prosto Śliwka i Musli. Firma Wedel dbając o skład swoich 

produktów, stworzyła te produkty z myślą o osobach, którym zależy na zdrowym odżywianiu. 

Inną ważną cechą jest to czy ludzie lubią daną markę czy nie. Jak zatem wygląda to w 

przypadku osób kupujących wyroby Wedel? 

 Otóż opinia konsumentów na temat Wedla jest bardzo przychylna – na pytanie z czym 

kojarzy się marka Wedel zdecydowanie lwia część ankietowanych dała neutralne lub 

pozytywne odpowiedzi. 13 osób wskazało, że marka Wedel kojarzy się z dzieciństwem, co jest 

dobrą wiadomością dla tej firmy, gdyż ich motto to: „Poczuj dziecięcą radość”. „Mleczny smak 

czekolady, wojna - w książkach o okresie wojennym ta marka jest wymieniana”, „obecnie z 

zebrą i odzyskiwaniem dziecięcej radości”, „wysoka jakość, różnorodność, czekolada jest 

pełna smaku i delikatna.” – to tylko część pozytywnych komentarzy, pokazujących jakie zdanie 

o firmie Wedel mają konsumenci tej czekolady. Świadczą one o tym, że nabywcy są zżyci z 

marką, a część z nich zaznajomiona jest z jej historią oraz symboliką. W XXI wieku ludzie nie 

patrzą już tylko na produkt sam w sobie, nabywcy stają się coraz bardziej świadomymi 

konsumentami, dlatego tak ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz 

zwracanie uwagi na skład produktów.  

 Pod względem smaku produkty marki Wedel wypadają bardzo dobrze, gdyż na 94 

osoby w skali 1/5 średnia odpowiedzi to 4,09 zaś najczęściej padająca odpowiedź to 5. 

Pozytywnie również wypada opinia na temat tego, czy dobra te nadają się jako prezenty – tu 

średnia wynosi 4,13 zaś dominanta to również 5. Jeśli natomiast chodzi o kojarzenie marki z 
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dzieciństwem, to najwięcej osób bardzo zgadzało się z tym zdaniem w przedziale 36-50 lat 

(średnia opinii to 4,33/5), zaś potem w młodszych przedziałach widać systematyczny spadek: 

grupa 21-35 (2,84), zakres 16-20 (2,76). Świadczy to o tym, że w czasie dzisiejszej konkurencji 

i globalizacji na rynku Polskim, młodszym pokoleniom dzieciństwo coraz mniej kojarzy się z 

marką Wedel. Jeśli zaś chodzi o zróżnicowanie produktów, pada tutaj pośrednia odpowiedź – 

najwięcej osób podało ocenę 3/5, co może zaskakiwać biorąc pod uwagę, że Wedel oferuje 

prawie 200 produktów. Przyczyny należy szukać w dostępie do tych produktów oraz w 

informowaniu o nich. „Nie, nie słyszałam. Czemu tego nie ma w sklepach?”, „Pierwszy raz 

widzę, zawsze w sklepach są tylko te same oklepane rzeczy”, takie odpowiedzi zwykle padały, 

kiedy w rozmowach prywatnych ktoś został przeze mnie zapytany odnośnie produktów takich 

jak ciastka Amerykanki czy Baryłki Cocktailowe. Ostatnim ważnym polem do dania swojej 

opinii była znajomość historii marki – widać tu duże rozwarstwienie, gdyż najwięcej osób dało 

odpowiedź 5, zaś średnia to 3,25. Pomimo deklaracji rozpoznawania np. Zebry z chłopcem, 

wiele osób myśli, że to element marketingowy, który powstał dopiero w okolicach 2015 roku. 

 Innym ważnym czynnikiem determinującym konsumentów tej marki jest to jak często 

kupują produkty marki Wedel. W skali od 1 do 5 najwięcej osób podaje odpowiedź 3, przy 

średniej wynoszącej 2,97. Tylko około 2% z 94 osób deklaruje się, że kupuje dobra firmy 

Wedel kilka razy w tygodniu, natomiast najwięcej osób, bo aż 40,4% kupuje te produkty raz w 

miesiącu. Drugą najczęściej wybieraną opcją było „kilka razy do roku” (33%), zaś trzecią „raz 

na tydzień” (16%). Patrz wykres poniżej.  

 

wykres 4. Częstotliwość zakupu produktów marki Wedel 
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Oprócz tego Wedel na swojej stronie internetowej utworzył dział kulinarny dla osób 

lubiących gotowanie na podstawie ich produktów - nazywa się „W kuchni z Wedlem”.   
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2.2. Cena 

 

Aby określić, jak wygląda cenowa pozycja Wedla na tle innych marek zajmujących się 

produkcją i sprzedażą czekolad, postanowiłem przeprowadzić badanie w terenie. Na podstawie 

wyników kwestionariusza ankietowego numer 1 (przy próbie kwalifikującej się wynoszącej 

236 respondentów), ustaliłem, że najczęściej kupowane rodzaje czekolad to: mleczna (28,8% 

ankietowanych), z dodatkami typu orzechy, bakalie (27,5%) oraz z nadzieniem (18,2%), co 

stanowi 74,5% wszystkich czekolad. Oprócz tego mniejszą ilość głosów otrzymały czekolada 

biała (13,6%) oraz gorzka (11,9%), jednak w moim badaniu przyjrzałem się tylko tym trzem 

wcześniej wymienionym, ze względu na ich popularność. Następnie udałem się do pięciu 

sklepów: Żabka, Biedronka, Fresh, Tesco i Carrefour, zaś po uśrednieniu cen, a następnie 

porównaniu ich z trzema innymi najczęściej wybieranymi markami otrzymałem następujące 

wyniki. Badanie przeprowadzono dnia 10 grudnia 2018 roku. Patrz tabela 

Patrząc na poniższe dane nie ma wątpliwości, że najwyższe ceny ma zdecydowanie 

Milka, zaś najniższe Wawel. Jak zatem wygląda sytuacja dla marki Wedel? Patrząc na firmę 

Alpen Gold i jej ceny, na pierwszy rzut oka konsument może uznać, że wartość produktu tej 

marki wyrażona w pieniądzu jest mniejsza od tej konkurenta – nic bardziej mylnego. Okazuje 

się, że gdyby przeliczyć przykładowo czekolady mleczne na kilogramy, to czekolada firmy 

Alpen Gold kosztuje 36,22 zł, zaś marki Wedel 33,80 zł, co czyni ją bardziej atrakcyjną pod 

względem cenowym. Należy tutaj jednak uważać na zabieg psychologiczny mający na celu 

sprawienia wrażenia niższej ceny. Na podstawie danych z ankiety numer 1 możemy się 

dowiedzieć, że 37,7% ankietowanych wskazuje cenę jaku drugi najważniejszy czynnik kupna 

czekolady zaraz po smaku, dlatego Wedel może przyciągać większą liczbę konsumentów 

tabliczek czekolady niż droższe produkty jego konkurenci. 
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Tabela 2. Porównanie cen produktów firmy Wedel 

Nazwa produktu Nazwa firmy Cena podana w 

złotówkach 

Masa podana w 

gramach 

Czekolada mleczna 

E. Wedel Czekolada 

mleczna 
Wedel 3,38 zł 100 g 

Milka Czekolada 

mleczna 
Milka 4,30 zł 100 g 

Alpen Gold Czekolada 

mleczna 
Alpen Gold 3,26 zł 90 g 

Wawel Mleczna 

czekolada 
Wawel 2,86 zł 100 g 

Czekolada nadziewana 

E. Wedel Czekolada 

Mleczna Truskawkowa 
Wedel 3,38 zł 100 g 

Milka Czekolada 

Mleczna Strawberry 
Milka 4,30 zł 100 g 

Alpen Gold Czekolada 

Mleczna Truskawkowa  
Alpen Gold 3,36 zł 90 g 

Wawel Truskawkowa 

Czekolada Mleczna 

Nadziewana 

Wawel 2,99 zł 100 g 

Czekolada z dodatkami typu orzechy, bakalie, rodzynki 

E. Wedel Czekolada 

Mleczna Z Bakaliami 
Wedel 3,38 zł 100 g 

Milka Czekolada 

Mleczna Raisin & Nut 
Milka 4,30 zł 100 g 

Alpen Gold Czekolada 

Mleczna Orzechowa 
Alpen Gold 3,36 zł 90 g 

Wawel Czekolada 

Nadziewana Malaga 

Śmietankowa z 

Rodzynkami 

Wawel 2,99 zł 100 g 
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wykres 5. Czynniki, na które konsumenci zwracają uwagę podczas zakupu produktów firmy Wedel 

 

Powyższy wykres informuje nas o tym jak wiele osób patrzy na czynniki takie jak 

marka, cena, opakowanie czy reklama. Dwiema najczęściej wybieranymi opcjami były marka 

(prawie 50% ankietowanych) oraz cena (37,7% ankietowanych). Pokazuje zatem jak ważne 

jest dbanie o dobry wizerunek marki, a także utrzymywanie polityki cen przyjaznej dla 

konsumenta. 

Jeśli zaś chodzi o segmentację rynku czekolady (różne produkty, np. batony, praliny, 

czekolady w tabliczkach) w Polsce ze względu na ceny możemy wyróżnić 3 segmenty: 

- rynek górny (cen wysokich) – od 20 zł - np. E. Wedel Bombonierka Chopin 263g, E Wedel 

Bombonierka Serce 300G, Lindt Bombonierka Creation Dessert 400g, Ferrero Rocher 

Diamante 300g, 

- rynek średni – od 6 zł do 19,99 zł – np. E. Wedel Bombonierka Baryłki, E. Wedel Ptasie 

Mleczko waniliowe, Czekolada Milka Choco Jelly 250g, Lindt Les Grandes Amandes 

Czekolada Biała Z Migdałami 32% 150G, Odra Pianka Duetka Familijna Z Galaretką 

Wiśniową 400G 

- rynek dolny (cen niskich) – do 5,99 zł – np. E. Wedel Jedyna 100g, E. Wedel czekolada 

mleczna 100 g, Milka czekolada mleczna 100 g, Princessa Słony Karmel 31G, Kinder Bueno 

White 35 g 

https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=SBjPQwBSg2P9QMTM52y8LMOiU84zTfgz-dHvO4fM4h-_E5PEPBg5FTeZuvZMeoRu2nPOE1_OV7vLftnp6eBdI5J31wzyI-j0RaTRYApF4uaK357XDNwai6VQTMJZBQ3d5q9yg0aqqLj_xeVof3-pI6VQTMJZBQ3dpVBMwlkFDd3shkpBIVegcQ%3d%3d&a=2
https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=SBjPQwBSg2P9QMTM52y8LMOiU84zTfgz-dHvO4fM4h-_E5PEPBg5FTeZuvZMeoRu2nPOE1_OV7vLftnp6eBdI5J31wzyI-j0RaTRYApF4uaK357XDNwai6VQTMJZBQ3d5q9yg0aqqLj_xeVof3-pI6VQTMJZBQ3dpVBMwlkFDd3shkpBIVegcQ%3d%3d&a=2
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 Natomiast w przypadku marki Wedel to zdecydowana większość produktów różnego 

typu znajduje się w strefie cen średnich i niskich. Jest to korzystne, gdyż wiele osób może sobie 

pozwolić na zakup produktów tej firmy w różnych celach np. Bombonierka Baryłki jako 

prezent, batonik Pawełek w celach konsumpcyjnych, czekolada mleczna dla dziecka bez 

okazji. Niskie ceny produktów marki Wedel sprawiają, że osoby zarabiające nawet mało 

pieniędzy mogą dokonywać zakupów dóbr oferowanych przez Wedel.  
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2.3. Produkty 

2.3.1. Wszystkie produkty Lotte Wedel 

Marka Wedel cały czas umacnia swoją pozycję poprzez wprowadzanie nowych 

produktów oraz udoskonalanie starych. Sam asortyment jest naprawdę bardzo imponujący, 

jeśli chodzi o ilość dóbr oferowanych przez tą firmę oraz ich specyfikę. Produkty te możemy 

podzielić na: 

A. Czekolady: 

- Czekolada cookie peanut butter, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku cappuccino, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem o smaku espresso, 

- Crunchy cookie czekolada biała z kruszonymi ciasteczkami kakaowymi, 

- Czekolada cookie mleczno-orzechowe, 

- Czekolada cookie kokosowe, 

- Wedel premium czekolada gorzka 80%, 

- Wedel premium czekolada gorzka z pomarańczą, 

- Wedel premium czekolada gorzka z orzechami i słonym karmelem, 

- Czekolada gorzka klasyczna 64%, 

- Czekolada lekko gorzka 50%, 

- Czekolada mocno gorzka 80%, 

- Czekolada cookie mleczne z płatkami karmelowymi, 

- Czekolada cookie jogurtowo-truskawkowe, 

- Czekolada cookie orzechowo-kakaowe, 

- Czekolada mleczna, 

- Czekolada biała, 

- Czekolada karmelowa, 

- Czekolada jedyna, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem truskawkowym, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku toffi, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku malinowym, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem “bajeczny”, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem “pierrot”, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem brzoskwiniowo-żurawinowym, 
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- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku czerwonej pomarańczy z mango, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem jagodowym i poziomkowym, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem truskawkowym, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem wiśniowym, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem kokosowym, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem o smaku tiramisu, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem o smaku crème brûlée, 

- Czekolada gorzka z nadzieniem o smaku panna cotta, 

- Czekolada mleczna z orzechami, 

- Czekolada mleczna z bakaliami, 

- Karmelowa z solonymi orzeszkami, 

- Karmelowa z wafelkami, 

- Czekolada luksusowa mleczna z orzechami laskowymi, 

- Czekolada luksusowa mleczna z orzechami 160 G, 

- Czekolada gorzka z cząstkami grejpfrutowymi i chrupkami, 

- Czekolada mleczna z cząstkami pomarańczowymi i chrupkami, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku tiramisu, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku crème brûlée, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku panna cotta, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem “bajecznym”, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku brownie, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem “pierrot”, 

- Czekolada z wafelkami orzechowymi WW, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem karmelowym i chrupkami zbożowymi, 

- Czekolada mleczna z nadzieniem karmelowym i ciasteczkami kakaowymi, 

- Czekolada luksusowa mleczna z orzechami 220 G, 

- Czekolada mleczna 220 G, 

- Czekolada gorzka 220 G, 

- Czekolada Jedyna 220 G, 

B. Batony i wafle: 

-Wafel WW, 

- Baton bajeczny, 

- Tak prosto orzech i kulki zbożowe, 

- Tak prosto sezam i słonecznik, 
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- Tak prosto sezam i dynia, 

- Wafel WW w gorzkiej czekoladzie, 

- WW Wafel Wedlowski, 

- WW Wafel Wedlowski XXL, 

- Pawełek toffi, 

- Pawełek caffe latte, 

- Pawełek advocat, 

- Pawełek śmietanka, 

- Pawełek czekolada, 

- Baton karmellove orzechowy, 

- Baton karmellove mleczny, 

- Batonik o smaku tiramisu, 

- Batonik o smaku pierrot, 

C. Praliny: 

- Praliny Chopin w puszce, 

- Praliny serce w puszce, 

- Baryłki o smaku whisky, 

- Baryłki classic, 

- Baryłki cocktail, 

- Wiśnie z alkoholem, 

- Praliny od serca, 

- Lalibelle, 

- Pasjonata mleczna 201 G, 

- Pasjonata mleczna 299 G, 

- Torcik Wedlowski, 

D. Ciastka: 

- Amerykanki max kakaowe, 

- Amerykanki max klasyczne, 

- Amerykanki klasyczne z kawałkami czekolady, 

- Amerykanki kakaowe z kawałkami czekolady, 

- Amerykanki klasyczne z kawałkami czekolady i żurawiną, 

- Amerykanki kakaowe z kawałkami czekolady i skórką pomarańczy, 

- Wafle torcikowe orzechowe, 

- Wafle torcikowe o smaku śmietankowym, 
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- Wedlove pomarańczowe, 

- Wedlove wiśniowe, 

- Wedlove malinowe, 

E. Ptasie Mleczko®: 

- Ptasie Mleczko® peanut butter, 

- Ptasie Mleczko® caffe latte, 

- Ptasie Mleczko® waniliowe, 

- Ptasie Mleczko® czekoladowe, 

- Ptasie Mleczko® cytrynowe, 

- Ptasie Mleczko® o smaku kokosowym, 

- Ptasie Mleczko® śmietankowe, 

- Ptasie Mleczko® karmellove, 

- Ptasie Mleczko® strawberry shake, 

- Ptasie Mleczko® mleczne, 

F. Wypieki: 

- Donut E. Wedel, 

- Muffin E. Wedel, 

G. Cukierki: 

- Cukierki owocowe kameleony, 

- Cukierki kwaśne żaby, 

- Krówka mleczna, 

- Żelki owocowe nadziewane, 

- Mieszanka Wedlowska classic 229 G, 

- Mieszanka Wedlowska 356 G, 

- Mieszanka Wedlowska w mlecznej czekoladzie 229 G, 

- Mieszanka Wedlowska w mlecznej czekoladzie 356 G, 

- Sezamki, 

- Żelki owocowe z witaminami, 

- Żelki owocowe z witaminami extra kwaśne, 

- Landryny, 

- Cukierki icecool, 

- Cukierki icefruit, 

- Cukierki icemint, 

- Cukierki supermint, 
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H. Chałwy: 

- Chałwa królewska o smaku waniliowym 50 G, 

- Chałwa królewska bakaliowa 50 G, 

- Chałwa królewska kakaowa 50 G, 

- Chałwa królewska z orzechami 50 G, 

- Chałwa królewska o smaku waniliowym 100 G, 

- Chałwa królewska o smaku waniliowym 250 G, 

- Chałwa królewska z bakaliami 250 G, 

I. Czekolady pitne i kakao w proszku: 

- Czekotubka, 

- Czekotubka karmellove, 

- Czekotubka mleczna, 

- Czekokakao, 

- Kakao ciemne z Ghany 80 G, 

- Kakao ciemne z Ghany 180 G, 

- Czekolada roztopiona w mleku UHT, 

- Czekolada do picia w saszetce, 

J. Kremy: 

- Krem Wedlowski dark, 

- Krem Wedlowski czekoladowy, 

- Krem Wedlowski czekoladowy 350 G, 

- Krem Wedlowski Karmellove, 

K. Deserki: 

- Fantasia z mleczną Wedlowską czekoladą, 

- Fantasia z gorzką Wedlowską czekoladą, 

- Fantasia karmellove, 

- Deser mleczny z czekoladą, 

- Fantasia z białą Wedlowską czekoladą, 

L. Makarony: 

- Makaron wstęgi ozdobne z kakao E. Wedel, 

M. Produkty świąteczne na 2018 rok: 

- Czekotubka mleczna bałwanek, 

- Czekotubka mleczna Mikołaj, 

- Czekoladowy zestaw z zabawką, 
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- Zestaw słodyczy puszka renifer, 

- Domek żelki mix, 

- Domek krówki, 

- Czekolada marshmallow, 

- Baryłki o smaku nalewek, 

- Baryłki mix, 

- Torcik Wedlowski dekorowany białą czekoladą, 

- Dzwonek pierrot, 

- Czekolada cookie korzenny, 

- Czekolada cookie orange mocha, 

- Świąteczne pralinki, 

- Choinka bajeczny, 

- Kula mieszanka Wedlowska, 

- Czekolada Karmellove szyszka, 

- Czekotubka czekoladowa renifer, 

- Ptasie Mleczko® dekorowane waniliowe, 

- Ptasie Mleczko® dekorowane karmellove, 

- Ptasie Mleczko® dekorowane waniliowo-czekoladowe, 

- Ptasie Mleczko® dekorowane śmietankowe, 

- Ptasie Mleczko® dekorowane waniliowo-cynamonowe, 

- Choinka pralinki o smaku waniliowym, 

- Czekolada gorzka z żurawiną i bakaliami. 
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2.3.2. Opis wybranych produktów 

A) Ptasie Mleczko® 

 

grafika 3. Ptasie Mleczko® 

Ptasie Mleczko® – jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów marki Wedel, 

obmyślony przez samego Jana Wedla. Wyrób ten ma postać mlecznej pianki o smaku 

waniliowym otoczonej mleczną czekoladą. Obecnie istnieje wiele wariantów tego przysmaku 

np. cytrynowe, karmelowe, z cynamonem etc. Według ankiety numer 2 na pytanie: „Które 

produkty marki Wedel kupujesz najczęściej?” aż 83% z 94 ankietowanych wskazało Ptasie 

Mleczko. Znajduje się na średniej półce cenowej rynku czekolad w Polsce. 

 

Skład: czekolada deserowa 28% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, 

emulgatory: lecytyna sojowa i E 476, aromat), cukier, syrop 

glukozowy, masło, mleko zagęszczone słodzone, roztwór cukru inwertowanego, białko jaja w 

proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja 

konserwująca (E 202), aromat, naturalny aromat waniliowy, Czekolada deserowa: masa 

kakaowa minimum 47%. Dodatkowo produkt może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, 

zboża. 
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B) Muffin E. Wedel 

 

grafika 4. Muffin E. Wedel 

Muffin E. Wedel – produkt ten powstał w wyniku współpracy marki Wedel z firmą Stockson 

(Stockson Modern Bakery) i trafił na pułki sklepowe w 2018 roku. Rdzeń produktu stanowi 

doskonałe połączenie donutowego ciasta z kremową czekoladą Wedla. Produkty nie zawierają 

konserwantów i tłuszczów utwardzonych. Innym produktem, który zrodził się ze współpracy 

tych dwóch firm jest Donut E. Wedel. Znajduje się na niskiej półce cenowej rynku czekolad w 

Polsce. 

 

C) E. Wedel Bombonierka Baryłki 

 

grafika 5. E. Wedel Bombonierka Baryłki 

E. Wedel Bombonierka Baryłki – jest to niebanalny produkt w skład, którego wchodzi 10 

baryłeczek stworzonych z gorzkiej czekolady – wewnątrz każdej z nich znajduje się inne gęste 

nadzienie (Cacao Choix, Cherry, Au Lait oraz Advocat Extra). Dobro to dzięki ekskluzywnie 
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wyglądającemu opakowaniu nadaje się idealnie na prezent z różnego rodzaju okazji. Ze 

względu na zawartość alkoholu (4%), produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Aktualnie 

występuje jeszcze wersja z cocktailami oraz różnymi odmianami whisky. Według ankiety 

numer 2 na pytanie: „Które produkty marki Wedel kupujesz najczęściej?” 14,9% z 94 

ankietowanych wskazało Bombonierkę Baryłki. Znajduje się na średniej półce cenowej rynku 

czekolad w Polsce. 

Skład: czekolada deserowa 50% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, 

emulgator: lecytyna sojowa, aromat), syrop glukozowy, cukier, mleko zagęszczone słodzone, 

spirytus (4%), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, zagęszczony sok wiśniowy, aromaty, 

barwnik (kurkumina), Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 45%. Może również 

zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja. 

 

D) Praliny Chopin w puszce 

 

grafika 6. Praliny Chopin w puszce 

Praliny Chopin w puszce – jest to jeden z najbardziej luksusowych produktów marki Wedel. 

Rdzeń produktu tworzą różnego rodzaju praliny np. o smaku wiśni w czekoladzie, kokosu i 

marcepanu. Produkt idealnie nadaje się jako prezent na różnego rodzaju okazje, puszka 

ozdobiona wizerunkiem pomnika Chopina w Warszawie, będzie stanowić elegancką pamiątkę. 

Występowała również wersja z niebieską puszką jako edycja limitowana. Znajduje się na 

wysokiej półce cenowej rynku czekolad w Polsce. 
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2.4. Dystrybucja 

 Dystrybucja marki Wedel ma charakter wielokanałowy – rozumiemy przez to, że firma 

ta oprócz sprzedaży bezpośredniej, korzysta również z usług innych pośredników. Sprzedaż 

bezpośrednią można zaobserwować w pijalniach czekolady Wedla – konsumenci mogą 

zakupić tam produkty bezpośrednio od marki np. pitna czekolada, kakao. Obecnie w Polsce 

znajduje się 27 lokali w 14 miastach, z czego najwięcej ich jest w Warszawie (10 lokali). 

Oprócz tego obecni są pośrednicy: sklepy wielobranżowe (supermarkety, hipermarkety, 

dyskontowe) oraz tak zwane sklepy convenience store (sklepy wygody).  

 Oprócz dystrybucji w Polsce warto dodać, że firma Wedel wysyła również swoje 

produkty za granicę. Dobra tej marki są eksportowane już do ponad 25 krajów takich jak Rosja, 

Niemcy, czy nawet Egipt, zaś do najbardziej kluczowych krajów należy Kanada, Wielka 

Brytania i USA. 

 

 

grafika 7. Kraje importujące produkty firmy Wedel 
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2.5. Promocja 

 Firma Wedel używa bardzo zróżnicowanych sposobów promocji takich jak na przykład 

reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, bilbord lub jako plakat na przystanku, uczestnictwo 

w wydarzeniach oraz aktywność w mediach społecznościowych. Przykładowo w okresie 

świątecznym, widać ich reklamy w marketach ustawione jako oddzielne stoiska ozdobione 

motywami świątecznymi. Firma ta nadąża za aktualnymi trendami promując swoje 

innowacyjne produkty powiązane z różnymi okazjami – przykładem tego jest seria ptasiego 

mleczka ozdobionego motywami świątecznymi. Ich reklamy są obecne w przestrzeni 

publicznej co możemy zaobserwować między innymi na przystankach tramwajowych i 

autobusowych dużych miast. 

 Jeśli chodzi o reklamy telewizyjne i internetowe elementem, który zaczął się pojawiać 

od roku 2015 jest chłopiec na zebrze. Reklama ta ma na celu polepszenie humoru odbiorcy 

poprzez słowa wypowiadane z ust zebry i zabawne scenki sytuacyjne. Oprócz tego reklamy te 

mają na celu zasygnalizowanie obecności nowych produktów oraz promocję już istniejących.  

 Jednak poprzez promocję nie rozumie się w marketingu tylko reklamy. W XXI wieku 

ważne jest również promowanie się w mediach społecznościowych oraz dbanie o wizerunek 

firmy. Dzięki takim portalom i aplikacją jak Snapchat, Instagram, Facebook, informacje o 

marce i produktach trafiają do tysięcy ludzi niezależnie od miejsca przebywania. Aktualnie na 

Instagramie oficjalne konto o nazwie E. Wedel ma 41,6 tyś. obserwujących. Są to bardzo 

użyteczne źródła promocji, gdyż są darmowe, wiele osób z nich korzysta i za pomocą polubień 

można stwierdzić, które produkty bardziej podobają się ludziom bądź mniej. Ważna jest tutaj 

bardzo ekspozycja towaru, zaś dobra wystawione na koncie tej firmy są świetnie wykonane – 

produkty wyglądają na ekskluzywne, smaczne oraz są swoistą ucztą dla oczu. Jest to niezwykle 

ważne w branżach zajmujących się towarami konsumpcyjnymi, gdyż konsument najpierw „je 

oczami”. Oprócz tego pod koniec roku 2018 w fabryce były tak zwane „dni otwarte” podczas, 

których można było zwiedzić fabrykę czekolady – miało to miejsce 8 i 9 grudnia. 

 Ważne jest również eksponowanie się za granicą, o czym bardzo dobrze wie firma 

Wedel. Bierze ona udział w wielu licznych wydarzeniach takich jak na przykład w 

październiku 2016 roku w Paryżu na pierwszej światowej wystawie jedzenia SIAL albo w tym 

samym roku podczas największej na świecie wystawy jedzenia i gościnności w Dubai World 

Trade Center.   
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3. Ocena działalności marketingowej – wnioski i zalecenia 

 

Podsumowując, naszym zdaniem prowadzona działalność marketingowa firmy Wedel 

przebiega na wysokim poziomie. Ceny ustawione są na rozsądnym poziomie przez co nawet 

przedstawiciele niższych warstw społecznych mogą pozwolić sobie na ich produkty. Ich 

towary dostępne są w wielu rodzajach sklepów pod różnymi szyldami. Oprócz tego asortyment 

ich produktów jest wręcz zniewalający i jest on w stanie przyciągnąć konsumentów takich jak 

sportowcy czy cukrzycy, co w branży słodyczy jest dużym osiągnieciem. Dobra te występują 

bardzo często w wielu wariantach przez co mogą one trafić w gusta większej ilości klientów. 

Marka ta jest szanowana przez klientów i stanowi wyzwanie dla konkurencji, a oprócz tego 

może ona poszczycić się zdumiewającą liczbą uzyskanych nagród w wielu kategoriach oraz 

długą historią swojej działalności. Jestem zdania, że marka ta w przyszłości rozwinie się 

jeszcze bardziej pod okiem Lotte Group. 

Jeśli zaś chodzi o zalecenia, to zdecydowanie chciałbym zasygnalizować trudność w 

dostępie do tego wielkiego wachlarza produktów. Istotnie klienci mają w czym wybierać, 

jednak w praktyce ciężko owe produkty znaleźć, przez co ludzie tak naprawdę nie wiedzą o 

możliwościach jakimi dysponuje ta marka – tyczy się to w szczególności mniejszych 

miejscowości (do 50 tyś. mieszkańców) jednak, nawet w miastach typu Wrocław, znalezienie 

tych produktów jest trudne. 

Oprócz tego nisko oceniana jest marka jeśli chodzi o „dbanie o konsumenta”, pod tym 

pojęciem należy rozumieć utrzymywanie kontaktu z klientem oraz angażowanie się w sprawy 

społeczne. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę, że większość ankietowanych wybierała 

markę jako najważniejszy determinant zakupów (z wyłączeniem smaku). Uważam, że należy 

bardziej nagłaśniać dobrą wolę oraz zainteresowanie społeczeństwem ze strony marki. 

Pochwalam natomiast pomysł jakim było zorganizowanie wycieczki po fabryce czekolady pod 

koniec 2018 roku. Akcje podobnego typu, organizowanie wydarzeń, stawianie budek z 

atrakcjami mogą przyciągnąć większe zainteresowanie – przykładem mogą być inni światowi 

giganci tacy jak Milka (organizowanie atrakcji w galeriach większych miast) albo Coca-cola 

(słynna akcja z ciężarówkami). Ważne jest również promowanie bogatej historii jaką 

dysponuje Wedel, gdyż nie każda firma cukiernicza może pochwalić się posiadaniem w 

przeszłości samolotu lub wspieraniem ruchu oporu podczas II Wojny Światowej.  
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Zakończenie 

 

 Zadaniem niniejszej pracy była analiza działalności marketingowej firmy Wedel. 

Przedstawiony przez nas opis nie wyczerpuje w całości tematu, gdyż jest on bardzo obszerny 

jednak jako cel obrałem sobie oddanie w jak najdokładniejszy sposób obrazu tej marki za 

pomocą analizy pierwotnej oraz wtórnej. Wszystkie najważniejsze informacje zostały 

przedstawione już wcześniej w punkcie 3. Na koniec powtórnie chcielibyśmy podziękować 

wszystkim tym, dzięki którym zrealizowanie tego celu było możliwe. 
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