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 Podsumowanie 
 

Rozdział 2 "Analiza rynku" przedstawia wszystkie dane związane z rynkami europejskimi oraz 
bieżącą sytuacją w poszczególnych krajach. Przedstawienie profilu klienta pomoże zrozumieć 
sytuację i potrzeby rynku. Analiza rynkowa wiąże się z ogólnym poglądem dotyczącym upraw ziół 
i roślin. 

 

 Rezultaty nauczania 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Rozległa wiedza i możliwość przedyskutowania: rynku pracy i dokonania 
szczegółowej analizy sytuacji w UE pod kątem nowych firm działających w sektorze 
ziół /roślin leczniczych  

2. Połączenie wszystkich informacji i danych z sektora przedsiębiorstw z przemysłem 
roślin leczniczych. 
 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 
 

1. Wykazuje wiedzę z zakresu słownictwa biznesowego 
2. Planuje i podąża za potrzebami i oczekiwaniami rynku 
3. Pracuje samodzielnie lub z zespołem i ustala zadania, które prowadzą do osiągnięcia 

celu głównego. 
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Rozdział 2: Analiza rynku 
 
Zanim wyjdziesz poza strefę komfortu, musisz sprawdzić gdzie, jak i kiedy powinieneś iść i gdzie 
będziesz miał szansę na sukces. Analiza rynkowa to kolejna konieczność podczas tworzenia firmy - 
sprawdź gdzie jest potrzeba, kto może kupić Twój produkt, kto już kupuje ten sam produkt, ale może 
droższy, gdzie ludzie nie są zainteresowani roślinami leczniczymi - jeśli nie są zainteresowani może 
nie warto sprawdzać dlaczego i tam zaczynać? Analiza rynku daje wiele odpowiedzi na pytania 
związane z przyszłym klientem. 
 
W dzisiejszych czasach ludzie chcą żyć i prowadzić zdrowe życie oraz zwracać większą uwagę na to, co 
jedzą i jak jeść. Dzięki tej zmianie istnieje duża szansa, że rośliny lecznicze i zioła wejdą na rynek i 
przyciągną więcej klientów. Słuchając produktów przyjaznych dla środowiska możesz zdać sobie 
sprawę, że dzięki przyjaznym dla środowiska roślinom medycznym masz szansę odnieść sukces i 
rozwijać się bardzo szybko. 
Jeśli ludzie dostają to, czego chcą i jednocześnie nie jest to zbyt drogie, ale pomocne, są szczęśliwi i 
gotowi zapłacić więcej za ten sam produkt. Uszczęśliwienie innych ludzi sprawi, że sam też będziesz 
szczęśliwy. 
 
Badania medyczne pokazują, że istnieje wiele ziół, które można wykorzystać jako alternatywę 
zdrowotną dla drogich leków. Zgłaszano, że w Niemczech lekarze, w przypadku depresji, przepisują 
siedem razy więcej recept na dziurawca niż na Prozac. Z tego powodu biznes oparty na roślinach 
leczniczych może być naprawdę dochodowy, ponieważ ludzie zawsze będą chorować i potrzebować 
wsparcia w postaci leków. 
 
Sprzedać swój produkt na nowym rynku. Jak zamierzam to zrobić? Jak teraz sprzedać mój produkt, 
jeśli nie mam pojęcia, gdzie się udać? 
 
W XXI wieku proces sprzedaży nie stanowi większego problemu. Problemem może być to, co i jak 
sprzedawać, ponieważ istnieje na to wiele sposobów. Istnieje obecnie wiele kanałów sprzedaży i 
dzięki temu stosunkowo łatwo jest wejść na rynek, ponieważ można to zrobić online za 
pośrednictwem sklepu internetowego/strony internetowej, a jednocześnie prowadzić sprzedaż w 
swoim stacjonarnym sklepie lub gospodarstwie. Jeśli prowadzisz swoją firmę na farmie, może w 
pobliżu jest jakiś bazar, na który klienci przyjeżdżają każdego ranka? Wszystkie Eko imprezy pełne są 
Twoich potencjalnych klientów, ponieważ zdrowie jest dla nich bardzo ważne i istnieje duża szansa, 
że zechcą wypróbować Twoje produkty. Kiedy dobry produkt dotrze już do klienta, może rozpocząć 
automatyczny proces promocji poprzez sprzedaż na zasadzie „polecenia”. 
 

Mamy też wiele innych dobrych wiadomości! 

 Europejscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi znaczenia zdrowego stylu życia. 
Biorą większą odpowiedzialność za swoje zdrowie, integrując ze sobą zdrowie psychiczne i 
fizyczne. 

 
• Euromonitor spodziewa się, że europejski rynek suplementów żywnościowych wzrośnie o 28% w 
latach 2013-2018. Zapotrzebowanie na suplementy jest największe w Europie Zachodniej: w 
Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. (CBI, Ministerstwo Spraw Zagranicznych). 
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  Najsilniejszy wzrost pochodzi z krajów Europy Wschodniej, takich jak Polska, Rumunia i Słowacja. 
W 2018 roku oczekuje się, że region osiągnie wielkość rynkową w wysokości 3,2 miliarda euro. 
Rosja stanowi około dwie trzecie tego rynku. (https://www.cbi.eu) 

 Bardzo popularny trend, aby żyć zdrowo i ekologicznie łączy się z zapotrzebowaniem na zdrowe 
produkty, które są bezpieczniejsze niż ich syntetyczne alternatywy. Modne ostatnio naturalne 
składników są pochodzenia morskiego, lub inne zawierające dużo kwasów Omega-3 

 Spowodowało to ponowne zainteresowanie naturalnymi lekarstwami, takimi jak ziołowe 
produkty lecznicze 

 Francja i Niemcy są liderami rynku w regionie pod względem produkcji ziół leczniczych w Europie. 
 
 

  
 

 W 2015 r. konsumenci z Niemiec wydali 1,15 miliarda euro (ceny detaliczne) na produkty 
pochodzenia ziołowego. W 2008 r. Francja posiadała 24% udziału w europejskim rynku ziołowych 
produktów leczniczych. Francja jest największym rynkiem w Europie. 

Rynek produktów ziołowych w Wielkiej Brytanii oszacowano na 485 milionów funtów (668 mln euro) 
w 2012 roku. Liczba ta obejmuje również suplementy diety. Hiszpania ma stosunkowo mały i 
malejący rynek o wartości 213 milionów euro. 
W Europie Wschodniej, Polska jest największym i najlepiej rozwijającym się rynkiem. Szacunki 
dotyczące polskiego rynku mówią o 600 milionach euro. (CBI, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 
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Zainteresowanie ziołowymi produktami leczniczymi rośnie na rynkach wschodnioeuropejskich, 
zwłaszcza w Bułgarii, Czechach i Rumunii. Patrząc poza UE, Rosja jest głównym rynkiem, na którym 
rośnie również zapotrzebowanie na produkty tego typu. 
 

 Zainteresowanie konsumentów firmami udzielającymi się społecznie. 
 

Ten trend jest szczególnie silny w Wielkiej Brytanii. Konsumenci są zainteresowani pomaganiem 
innym i otrzymywaniem pomocy lub informacji od innych. Ludzie są zainteresowani poznaniem 
prawdziwych historii i przykładów grup, które zbierają i produkują specjalne składniki, które później 
mogą być używane na co dzień. 
Dzięki temu zjawisku możesz także wykorzystać metody produkcji zrównoważonej społecznie aby 
wesprzeć i uzasadnić swoje istnienie na rynku. 
 

  
 
Do 2050 r. około 30 % ludności Europy będzie mieć około 65 lat i więcej. Jest to znacznie wyższy 
odsetek niż w roku 2013 - 17%. Należy pamiętać, że starsze pokolenie jest ważnym rynkiem zbytu dla 
produktów zdrowotnych pochodzenia naturalnego. Ta grupa docelowa korzysta z większej ilości 
suplementów niż młodsze pokolenie, i jest coraz bardziej zainteresowana naturalnymi metodami 
opieki zdrowotnej. 
 
Producenci europejscy dzielą grupę docelową na określone grupy wiekowe lub segmenty w obrębie 
starszej populacji, na przykład kobiety w okresie menopauzie czy osoby powyżej 70 roku życia. We 
wszystkich częściach świata starzejące się społeczeństwo ma specyficzne potrzeby zdrowotne inne 
niż młode pokolenie. Okazuje się, że około 22% ludności Europy jest poddawanych długotrwałemu 
leczeniu z powodu problemów zdrowotnych w wielu obszarach, takich jak: mięśnie, kości i stawy. 
Konsumenci często poszukują produktów naturalnych, które mogą stosować na co dzień oraz na 
dłuższą metę, zamiast konwencjonalnych leków. Główne składniki, które cieszą się coraz większą 
popularnością to kadzidło, kurkuma i papryka. 

Z tego powodu ludzie zwracają większą uwagę na tych, którzy sami uprawiają własne rośliny 
medyczne i później sprzedają je innym (tym samym pomagając innym). 

 
 Rosnący poziom stresu ma wpływ na rynek roślin leczniczych 

Prawie cztery na piętnaście osób w Europie każdego roku odczuwa lęk i depresję - to bardzo duża 
liczba. Głównym źródłem stresu jest praca. Stres związany z pracą najczęściej zgłaszany jest przez 
pracowników w wieku 40-54 lat. Ponadto 31% mieszkańców Europy Zachodniej zgłosiło trudności 
związane ze snem i odpoczynkiem. 

Inne źródła rosnących poziomów stresu to: 

 Podróż 

 Presja 

 Przeciążenie sensoryczne 

 Ogromne ilości informacji  

Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na produkty zdrowotne w celu złagodzenia objawów 
związanych ze stresem (w pracy, w domu, podczas podróży). W Europie, największe zapotrzebowanie 
na suplementy regulujące nastrój czy uspokajające odnotowuje się we Francji i Belgii. 
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We Francji stanowi to 10 % całego rynku (611 mln EUR), podobnie w Belgii -10 % rynku (188 mln 
EUR). Oczekuje się, że ziołowe suplementy diety, które pomagają zmniejszyć stres, skorzystają na 
tendencji do profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

 Rosnąca popularność aromaterapii to kolejna szansa dla rynku roślin leczniczych? 
 

Dobry rynek dla aromaterapii istnieje też w Wielkiej Brytanii i Holandii. Tutaj, podobnie jak w 
większości innych krajów Europy Zachodniej, produkty aromaterapii są na tym samym poziomie co 
kosmetyki. Produkty stosowane są przede wszystkim dla relaksacji, redukcji stresu lub do pielęgnacji i 
profilaktyki, a nie jako leki na konkretne problemy zdrowotne. 
 

 Zwiększa się zainteresowanie weterynaryjną medycyną ziołową 
 

Popyt na ekologiczne mięso i przetwory mleczne skłania wielu rolników do zastanowienia się nad 
zmianami, które muszą wprowadzić w sektorze karmienia i hodowli zwierząt. Zauważa się, że w 
Europie Zachodniej istnieje wiele możliwości dla weterynaryjnej medycyny naturalnej skierowanej na 
zwierzęta domowe i konie. Jednocześnie tendencja ta prowadzi nas do wniosku, że suplementy 
żywnościowe i paszowe dla zwierząt domowych mogą być powiązane z roślinami leczniczymi i 
ziołami. Na przykład: nasiona chia są bardzo dobre dla zwierząt domowych, suplementy 
wspomagające stawy lub trawienie czy też zawierające kwasy tłuszczowe Omega lub oleje rybne. 

Stosowane składniki są podobne do stosowanych w ziołowych produktach leczniczych dla ludzi. 
Przykładem może być rozmaryn i oregano jako surowce i/lub olejki eteryczne.  

Źródła branżowe ostrzegają, że na początku może być trudno ukierunkować przemysł suplementów 
paszowych na wykorzystanie komponentów pochodzenia ziołowego. Ramy prawne różnią się w 
przypadku suplementów dla zwierząt, a nawet mogą być bardziej rygorystyczne, zwłaszcza w 
odniesieniu do dodatków paszowych do przemysłowej produkcji żywności, mięsa, jaj itp. Z tego 
względu ważne jest, aby mieć pewność, że posiadasz wiedzę potrzebną do sprzedawania danego 
produktu. 

Zastanawiasz się, gdzie możesz zacząć? Chciałbyś działać globalnie? Jeśli tak, tutaj znajdziesz kilka rad 
i miejsc, gdzie masz szansę odnieść sukces, ale jednocześnie może być tam większa konkurencja. 

 Kraje, w których mógłbyś rozwinąć swoją działalność i które jednocześnie mogą być Twoimi 
konkurentami: 

 POLSKA  

Rosnący polski rynek zdrowotny jest największy w Europie Środkowej i oferuje możliwości rozwoju w 
tym kraju. Znaczny udział w tym rynku mają przede wszystkim leki ziołowe i suplementy diety. 
Lokalny popyt na składniki jest skoncentrowany na roślinach wykorzystywanych w zachodnich 
suplementach, ale jednocześnie rośnie popyt na uznane gatunki tropikalne dostosowane do lokalnej 
konsumpcji i eksportu do krajów sąsiednich, takich jak Niemcy, Francja. 

Profil konsumenta 

Polska jest największym w Europie Wschodniej rynkiem zbytu dla leków (ziołowych) i suplementów 
diety. Mieszkańcy Polski mają silną tradycję zbierania, uprawy i wykorzystywania ziół do celów 
zdrowotnych. Choć wiedza wśród konsumentów i społeczności zbieraczy ziół znacznie zmieniła się w 
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ostatnich latach, nadal istnieje duże zainteresowanie sektorem prywatnym. Odbywa się wiele 
spotkań i imprez związanych z tematyką roślin ziołowych/leczniczych. Celem jest wzbudzenie 
zainteresowania konsumentów produktami ziołowymi w Polsce i poza granicami kraju. 

Jeśli porównamy Polskę z bardziej innowacyjnymi rynkami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Wielka 
Brytania, Polska nadal pozostaje tradycyjna, koncentrując się na gatunkach umiarkowanych, o 
ugruntowanej historii użytkowania w kraju. Produkty lecznicze w Polsce stosunkowo często stanowią 
kombinację składników ziołowych z minerałami i (syntetycznymi) witaminami. 

Dobrze wiedzieć i pamiętać, że w Polsce część produktów leczniczych jest zarejestrowana jako 
herbata ziołowa. Według Ministerstwa Skarbu Państwa, herbaty ziołowe stanowią 14% polskiego 
rynku herbaty o wartości 310 mln euro. 

Główni dostawcy w Polsce pochodzą z kraju. Polska jako kraj jest węzłem handlowym Europy 
Środkowo-Wschodniej i posiada silną społeczność zbieraczy. Wśród dostawców regionalnych 
znajduje się kilka krajów Europy Wschodniej, takich jak: Ukraina (9,7%), Bułgaria (8,6%), Rosja 
(6,4%) i Albania (4,1%). Jednak Niemcy są największym dostawcą ziół do Polski - 37%. 

WSKAZÓWKI 

 Jeśli jesteś producentem tropikalnych roślin leczniczych, rozważ swój potencjał eksportowy 
do Polski, ponieważ MAP oferują więcej możliwości niż gatunki umiarkowane. 

 Bardzo dobrym pomysłem wydaje się być założenie obecności na polskim rynku. Należy to 
zrobić za pośrednictwem renomowanego agenta lub przedstawiciela i mieć na uwadze, że 
cena/wartość pozostaje konkurencyjna. Myśląc o Polsce może warto rozważyć partnerstwo z 
polską firmą handlową? 

 Bardzo użyteczne informacje rynkowe i ciekawe firmy można znaleźć w PASMI oraz w 
Polskim Komitecie Ziołowym. 

 Idź i pokaż się na targach/wydarzeniach związanych z rynkiem ziół. Targi są znakomitym 
miejscem, gdzie można znaleźć firmy zajmujące się naturalnymi składnikami produktów 
leczniczych. 

 NIEMCY 

Profil konsumenta 
 
Niemcy od dłuższego czasu stanowią największy w Europie rynek leków (ziołowych). W 2013 r. 
całkowita sprzedaż (detaliczna) produktów leczniczych, w tym w większości ziołowych produktów 
leczniczych, wyniosła 4,9 mld EUR (AESGP). W 2013 r. wydatki inwestycyjne na lecznicze 
produkty pochodzenia naturalnego w Niemczech wynosiły 61 EUR. Jest to stosunkowo wysoki 
poziom w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Inne kraje o wysokich wydatkach to Belgia 
(71mln EUR), Szwajcaria (62mln EUR) i Austria (71 mln EUR w 2012 r.). Aby porównać się z innymi 
krajami, Francja i Włochy odnotowały niskie wydatki (odpowiednio 35 mln EUR i 30 mln EUR), tak 
sama Hiszpania (20 mln EUR) i Polska (19 mln EUR). 
 

Dzisiaj ponad 70% niemieckich lekarzy przepisuje zioła, a dziurawiec jest coraz częściej stosowany w 
leczeniu depresji, od łagodnej do umiarkowanej. 
 

 

 Niemcy mają długą tradycję stosowania ziołowych produktów leczniczych. Według instytutu Für 
Demoskopie Allensbach (2010 r.) 72% ludności niemieckiej stosowało w pewnym momencie życia 
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ziołowe produkty lecznicze (dla rodziny, w pracy lub w ramach samodzielnej profilaktyki 
zdrowotnej), co oznacza wzrost z 52% w 1970 r. 

 

 Niemcy są największym i wciąż rosnącym europejskim importerem roślin leczniczych i 
aromatycznych (MAP). W latach 2010-2014 wielkość przywozu rosła rocznie o 3%, przy czym 
największy wzrost odnotowano w latach 2012-2014 (+20%). 

 

 Rośnie również rola krajów rozwijających się w niemieckim imporcie. Udział krajów rozwijających 
się w wielkości przywozu wzrósł z 48% w 2010 r. do 54% w 2014 r. Jest to porównywalne z innymi 
głównymi europejskimi importerami. Francja (66%) i Hiszpania (59%) mają większy udział w 
imporcie, podczas gdy Wielka Brytania, Holandia i Włochy mają podobny lub nieco niższy udział 
od krajów rozwijających się. 

 
 
WSKAZÓWKI 
 

• Pokaż zrozumienie konkretnych realiów rynkowych w materiałach promocyjnych i 
komunikacji. 
• W Niemczech istnieje duży rynek dla określonych składników ziołowych. Sektor 
suplementów żywnościowych oferuje większe możliwości dla bardziej innowacyjnych 
składników. 
• Niemieckie firmy zwykle nie mają problemu z używaniem języka angielskiego w 
komunikacji z potencjalnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi, więc nie martw się o 
barierę językową. 
•  Bądź punktualny, ponieważ jest to wysoko cenione w Niemczech. 
• Zbadaj ankietę konsumencką LIBRA, aby ustalić, czy Twój produkt się w nią wpisuje. Zwróć 
uwagę, na rynkach dla tych głównych produktów występuje silna konkurencja. 
 

 
 WIELKA BRYTANIA 

 
Profil konsumenta 
 
Zainteresowanie naturalnymi produktami zdrowotnymi prawdopodobnie wzrośnie wraz z rosnącym 
popytem konsumentów na leki OTC i leki bez recepty, ponieważ konsumenci częściej kupują tu 
naturalne produkty zdrowotne niż w innych krajach. Sprzedaż leków dostępnych bez recepty w 
Wielkiej Brytanii wzrosła o 2,2% w latach 2012-2013. W 2013 r. Sprzedaż OTC wyniosła 2,5 mld GBP 
(3,2 mld EUR), zgodnie z Proprietary Association of Great Britain (PAGB). 
 
Na rynku OTC największe grupy produktów w 2013 roku to:  

 Leki przeciwbólowe (544 mln GBP / 687 mln EUR) 

 Leki na kaszel / przeziębienie / ból gardła (444 mln GBP / 561 mln EUR)  

 Leki na choroby skóry (415 milionów GBP / 524 milionów EUR)  
 
W Wielkiej Brytanii segment suplementów żywnościowych oferuje największe możliwości 
producentom z krajów rozwijających się. Konsumenci są szczególnie zainteresowani naturalnymi 
produktami zdrowotnymi, które poprawią ogólne samopoczucie (w zasadzie chcą czuć się dobrze i 
zdrowo). Wielka Brytania zależy w dużej mierze od importu naturalnych składników, ponieważ 
lokalna produkcja surowców jest bardzo ograniczona. 
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W wyniku harmonizacji unijnych ram prawnych dotyczących ziołowych produktów leczniczych i 
suplementów diety wiele małych sklepów i sprzedawców zniknęło z rynku brytyjskiego. Nowe 
ustawodawstwo dotyczące ziołowych produktów leczniczych dotknęło Wielką Brytanię znacznie 
bardziej niż inne kraje europejskie, takie jak Niemcy, z powodu znacznych różnic między starą 
brytyjską legislacją a nowymi zharmonizowanymi ramami. 
 
W 2013, produkty o największym udziale w rynku, koncentrowały się na: 

 Zdrowiu wspólnym (16%)  

 Zdrowiu powszechnym (14%); suplementy z wieloma korzyściami zdrowotnymi, dla wszystkich 

 Zdrowiu serca (12%)  

 Zdrowiu kobiet (9,6%); w tym suplementy dla kobiet w ciąży, czy przechodzących menopauzę 

 Energi (około 7%)  

 Układzie odpornościowym (6.7%) 
 

Trendy konsumenckie dotyczące produktów ochrony zdrowia naturalnego: 
 

Ogólne dobre samopoczucie, radość i pozytywne nastawienie: W Wielkiej Brytanii popularne są 
produkty z zakresu zdrowia i stylu życia, podobnie jak gama produktów składających się z kilku 
produktów zdrowotnych lub tych, które wykraczają poza obszar ochrony zdrowia, włączając w to 
żywność i kosmetyki. Powodem tego jest fakt, że typowi brytyjscy konsumenci produktów 
pochodzenia naturalnego wykazują większe zainteresowanie ogólnym dobrym samopoczuciem w 
porównaniu z konsumentami w innych krajach UE. 

 

Zainteresowanie systemem opieki zdrowotnej spoza tradycji Zachodu: Jest to spowodowane 
popytem ze strony dużych grup etnicznych w Wielkiej Brytanii (południowoazjatyckich, chińskich, 
afrykańskich itp.) oraz zainteresowaniem innych mieszkańców Wielkiej Brytanii czymś innym, co nie 
należy do tradycji opieki zdrowotnej. 

 

Starzejąca się populacja Wielkiej Brytanii może doprowadzić do rosnącego popytu na produkty takie 
jak zioła i rośliny lecznicze. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że brytyjscy konsumenci w 
wieku powyżej 50 lat stanowią największą grupę konsumentów witamin i suplementów diety i 
ogólnie rzecz biorąc są bardziej skłonni do kupowania naturalnych produktów zdrowotnych. Kilka lat 
temu (około 2013 r.) można było zaobserwować, że w Wielkiej Brytanii mieszkało 64,5 mln osób, z 
czego największą grupę ludności stanowili ludzie w wieku 25-54 lat (41%). Według danych Urzędu 
Statystyki Narodowej (2012 r.) do 2037 r. przeciętny wiek w Zjednoczonym Królestwie ma wzrosnąć 
do 43 lat, w porównaniu z 40 latami w 2013 r. W 2012 r. średnia wieku w Zjednoczonym Królestwie 
ma wzrosnąć do 43 lat. Przewiduje się, że do 2037 r. liczba osób powyżej 80 roku życia podwoi się do 
6 mln. 

 

Znaczny wzrost kosztów opieki zdrowotnej: Rosnące koszty opieki zdrowotnej to kolejny trend 
konsumencki, który prowadzi do wzrostu sprzedaży produktów ochrony zdrowia pochodzenia 
naturalnego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w każdym innym kraju. Ziołowe produkty 
lecznicze, a przede wszystkim suplementy diety są postrzegane jako tanie alternatywy dla 
konwencjonalnych leków, zwłaszcza w przypadku profilaktyki lub długotrwałego stosowania. 

 

Certyfikowane składniki: Możliwości na brytyjskim rynku suplementów diety są większe, jeśli możesz 
certyfikować swoje produkty. Jak już wspomniano wcześniej w Wielkiej Brytanii, konsumenci są 
szczególnie zainteresowani "ludźmi pomagającymi innym": konsumenci chcą usłyszeć historie i znać 
wiadomości od swoich przyjaciół, kolegów i sąsiadów na temat ich doświadczeń i działań związanych 
z produkcją składników zdrowotnych. Wraz ze wszystkimi zmianami związanymi z tym tematem, 
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wzrasta również zapotrzebowanie na certyfikowane składniki suplementów diety, które są 
postrzegane jako zdrowsze niż składniki niecertyfikowane. 
 
WSKAZÓWKI 
 

 Zbadaj potencjalnych nabywców: dowiedz się, czy są oni zlokalizowani w Wielkiej Brytanii, czy 
importują MAP lub produkty pochodne i czy produkty te są przez nich bezpośrednio 
pozyskiwane. 

 Przegląd wymogów prawnych dotyczących ziołowych produktów leczniczych i suplementów diety 
w Europie znajduje się na stronie internetowej CBI - Wymagania kupującego w UE - Naturalne 
składniki produktów zdrowotnych. 

 Udaj się do Wielkiej Brytanii, jeśli produkujesz rośliny MAP. Rynek ten oferuje możliwości dla 
gatunków egzotycznych. 

 Jeśli uprawiasz bardziej tradycyjne rośliny MAP, pamiętaj, że dostęp do Wielkiej Brytanii może 
być trudny. Mimo że uprawa w Wielkiej Brytanii ma niewielką skalę, wiele gatunków posiada 
ugruntowany pozycję na rynku ze względu na produkcję w innych krajach (Europa kontynentalna, 
Kenia). 

 Zastanów się nad możliwościami wejścia w e-marketing. Mogłoby to być szansą (niszą) w Wielkiej 
Brytanii, szczególnie w odniesieniu do dostarczania tradycyjnych produktów społecznościom 
imigrantów lub osobom zainteresowanym rozwiązaniami żywieniowymi spoza kultury Zachodu, 
takim jak duża liczba ludności Indii. 

 Ponieważ Brytyjczycy mają raczej formalni, zawsze zwracaj się do nich po nazwisku, chyba że 
wskazali inaczej. 

 Bądź świadomy tego, że ranga jest tam ważna i biznesmeni lubią rozmawiać z osobami na tym 
samym poziomie profesjonalizmu. Bądź punktualny, ponieważ jest to bardzo cenione. 

 
 HISZPANIA 

 
Hiszpania posiada duży rynek ekstraktów i importuje duże ilości leczniczych, aromatycznych roślin i 
ekstraktów, często z krajów rozwijających się. Mimo że Hiszpania wciąż wychodzi z kryzysu, nadal 
może być interesującym celem dla eksporterów z krajów rozwijających się. 
Mieszkańcy Hiszpanii dbają o swoje zdrowie, a jednocześnie poszukują tanich produktów o wysokiej 
jakości. 
 
Profil konsumenta 
 
Obecnie spożycie leków ziołowych i suplementów diety rośnie, nawet w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, która obecnie dotyka wiele hiszpańskich gospodarstw domowych. 
Tradycyjnie produkty ziołowe nie są popularnymi rozwiązaniami zdrowotnymi w Hiszpanii. 
Konsumpcja pozostaje ograniczona do niewielkiej części populacji. Hiszpańscy konsumenci znają 
jednak produkty ziołowe, zwłaszcza tradycyjną zachodnią medycynę ziołową opartą na gatunkach 
domowych. Szacuje się, że co trzeci konsument hiszpański stosował ziołowe produkty lecznicze, 
zwłaszcza w przypadku starszego pokolenia. Dane liczbowe są jeszcze wyższe w przypadku 
homeopatii: 33% hiszpańskich konsumentów używało produktów homeopatycznych, a dodatkowo 
27% - okazjonalnie lub względnie regularnie. Aromaterapia ma również znaczny wkład w 
podstawową opiekę zdrowotną w Hiszpanii. 
 
Trendy w zakresie produktów ochrony zdrowia naturalnego 

Starzejąca się populacja: Starzenie się społeczeństwa w Hiszpanii oznacza, podobnie jak w innych 
krajach, wyższe spożycie produktów leczniczych, w leczeniu różnych chorób związanych z wiekiem 
(starszy wiek). Co więcej, zarówno emigranci europejscy przechodzący na emeryturę w Hiszpanii, jak i 
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osoby starsze w Hiszpanii częściej spożywają produkty ziołowe do celów zdrowotnych, zwłaszcza 
produkty lecznicze pochodzenia roślinnego. Należy pamiętać, że prawie 18% populacji ma obecnie 
ponad 65 lat i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 25% w 2029 r. i 39% w 2064 r., co stanowi jeden z 
najwyższych wskaźników w Europie (INE, 2014 r.). 

 

Zwiększona świadomość konsumentów: Wzrasta popyt na różne kategorie produktów zdrowotnych, 
zwłaszcza suplementy diety i produkty ziołowe mające na celu zapobieganie chorobom. Konsumenci 
poszukują zdrowych opcji w zakresie żywności, leków, w tym aromaterapii i kosmetyków, ze względu 
na zwiększoną świadomość dotyczącą zdrowia i dobrego samopoczucia wśród hiszpańskich 
konsumentów. 

 

Szukanie tanich opcji opieki zdrowotnej: hiszpańscy konsumenci postrzegają ziołowe produkty 
lecznicze, a przede wszystkim suplementy diety jako tanią alternatywę dla konwencjonalnych leków, 
zwłaszcza jeśli chodzi o profilaktykę. Staje się to tym bardziej istotne, że malejące dochody dotknęły 
miliony hiszpańskich gospodarstw domowych. 

 

Ograniczenie refundacji leków wydawanych na receptę: hiszpańscy konsumenci coraz częściej 
poszukują produktów leczniczych wydawanych bez recepty i suplementów diety, które tradycyjnie 
uważaliby za leki wydawane na receptę w swojej opiece zdrowotnej. Zmieniło się to od momentu, 
gdy rząd hiszpański mniejszą liczbę refundowanych produktów leczniczych. 
 
WSKAZÓWKI 
 

 Pokaż zrozumienie realiów rynkowych w swoich materiałach promocyjnych i komunikacji 
(dzięki temu Twoi klienci dowiedzą się, że znasz ich sytuację rynkową i ekonomiczną)  

 Rozważ skoncentrowanie eksportu MAP na Hiszpanii, ponieważ kraj ten odgrywa główną i 
rosnącą rolę dla dostawców z krajów rozwijających się. 

 Jeśli produkujesz gatunki tropikalne, bądź świadomy konkurencji z innych miejsc, takich jak 
kraje południowoamerykańskie, jak Peru czy Paragwaj. 

 Wykorzystaj swój potencjał eksportu ekstraktów roślinnych do Hiszpanii, ponieważ dostawcy 
z krajów rozwijających się odgrywają stosunkowo dużą rolę w imporcie tego kraju. 

 Zwróć uwagę na to, że w kontaktach biznesowych z Hiszpanami często zdarza się, że 
potrzebują oni więcej czasu na zapoznanie się z Tobą zanim podejmą decyzję o dalszych 
kontaktach biznesowych. 

 Najlepiej jest zwracać się do firm w języku hiszpańskim. Większość międzynarodowych firm 
zatrudnia personel mówiący po angielsku. Przydatne jest tłumaczenie dokumentacji na język 
hiszpański, ponieważ język angielski nadal nie jest tam językiem powszechnym. 

 
Aby ułatwić rozeznanie rynku, przedstawiamy poniżej kilka grup, które mogą być Twoją grupą 
docelową: 
 

 Duże firmy, które dbają o swoich pracowników - mogą kupować specjalne zioła lub rośliny, 
które zmniejszają poziom stresu. 

 Właściciele gospodarstw hodowlanych - Niektóre rośliny lub zioła są również przeznaczone 
dla zwierząt. 

 Młode pokolenie - dbają o zdrowy tryb życia i chcą kupować to, co tańsze i dobrej jakości. 
Produkty przyjazne dla środowiska to nowa moda. 

 Ludzie, którzy chcą schudnąć - Niektóre rośliny mogą w tym pomóc i działają jak lek 
odchudzający. 

 Ludzie, którzy mają trudności z zasypianiem - są zioła i rośliny, które pomagają zasnąć. 
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 Seniorzy - dbają o zdrowie i nie zawsze mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić drogie 
leki 

 Osoby cierpiące na choroby skóry/ infekcje 
 Osoby z depresją, bez motywacji i energii 

 
Pozostałe informacje, które powinieneś znać: 

 Jeśli chcesz dostarczać leki dla zwierząt domowych, wybierz rynek zachodnioeuropejski. 

 Jeśli Twój naturalny składnik posiada właściwości antybiotykowe, rozważ medycynę 
weterynaryjną jako dodatkowy rynek zbytu. 

 Uzyskaj odpowiedni certyfikat dla produktów organicznych, jeśli chcesz działać na rynku 
żywności organicznej. 

 

 Co z konkurencją? Są wszędzie, ale nie mogą cię powstrzymać! Poznaj ich błędy i lepiej 
wykonuj swoją pracę 

Twoi konkurenci mogą być wszędzie i mogą Ci pomóc lub zaszkodzić, ale jest to całkowicie normalne i 
prawidłowe. Musisz poznać swoich konkurentów i zawsze sprawdzać ich produkty, techniki 
marketingowe i ceny. 

 
Dobre rady:  
 

 Pamiętając o swoich konkurentach z Niemiec, Europy Wschodniej i Egiptu, jeśli produkujesz 
MAP (rośliny medyczne i aromatyczne) 

 Pamiętajmy, że Niemcy są największym europejskim importerem MAP. 
 Niemcy są drugim co do wielkości importerem ekstraktów 
 Nie zawahaj się sprawdzić swojego konkurenta i go pokonać  
 Każdy konkurent może oferować coś innego, co może sprawić, że będą mieli lepszą lub 

gorszą ofertę.  
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