
Polish pet business

Pierwszy etap badania branżowego 
poświęconego relacjom: producent 
– importer – hurtownia – handel 
sieciowy

Cele badawcze
Celem tego etapu badania było poznanie oczekiwań oraz 

określenie ogólnej satysfakcji z relacji dostawca – sprzedaw-
ca hurtowy lub detaliczno–sieciowy. Interesowało nas nie 
tylko to, czy hurtownie oraz sieci mogą liczyć na wsparcie 
sprzedaży w swoim punkcie, ale również, jak to wsparcie 
postrzegają.

Czy producenci współuczestniczą w polityce sprzedażo-
wej sklepów i hurtowni? Czy proponują szkolenia dla pra-
cowników? Czy i w jaki praktyczny sposób wpływają na 
zwiększanie obrotów w danym punkcie?

Pytaliśmy o najpowszechniejsze formy aktywizowania 
handlu hurtowego oraz zaangażowanie dostawców w tym 
obszarze współpracy.

Interesowało nas również, jak badani oceniają politykę in-
formacyjną prowadzoną przez swoich dostawców.

Skąd hurtownicy i sieci handlowe dowiadują się najczęś-
ciej o nowościach produktowych? Czy producenci przej-
mują inicjatywę w przekazywaniu danych i robią wszystko, 
by te informacje dotarły do kolejnego ogniwa sprzedaży, 
czy przeciwnie – informacje docierają z opóźnieniem lub 
wcale?

Metodologia
Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem sce-

nariusza rozmowy, metodą wydłużonych wywiadów tele-
fonicznych. Analizę wstępną satysfakcji klientów oparto na 
informacjach od 21 firm o dużym zasięgu terytorialnym. 
Uczestnicy badania reprezentowali trzy sieci handlowe, 
osiem hurtowni posiadających własne sklepy oraz dziesięć 
hurtowni bez sklepów.

Udzielającymi informacji byli właściciele lub współwłaści-
ciele firm oraz dyrektorzy sprzedaży i marketingu.

W relacjach biznesowych ważne jest nie tylko organizo-
wanie akcji promocyjnych i programów lojalnościowych lub 
szkoleń, istotna jest też ich jakość i częstotliwość. Badani 
mieli do dyspozycji oceny na sześciostopniowej skali (1–nie-
dostateczna, 2–znikoma, 3–dostateczna, 4–dobra, 5–bar-
dzo dobra, 6–celująca), na której mogli przyznać punkty za 
poszczególne elementy współpracy.

Wsparcie w miejscu sprzedaży to w 90 proc. materiały 
POS (Point of Sale Materials), czyli głównie broszury, ulotki, 
hangery (wiszące materiały z logo produktu), plakaty, na-
klejki, próbki, testery. Najwięcej wysokich ocen (dobre i bar-
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Research aims
The aim of this stage of study was getting familiar with the 

expectations and determining the general satisfaction from 
the relation between the supplier and retail–chain or whole-
sale dealer. We were interested not only whether wholesalers 
and chains can count on support of sale at their point, but 
also how they perceive this support.

Do manufacturers participate in shops and wholesalers’ 
sales policy? Do they offer training for employees? Do they, 
and how do they, influence on the growth of turnover at a 
given point?

We asked about the most widespread forms of activating 
the wholesale trade and about the suppliers’ commitment in 
this area of co–operation.

We were also interested in how the respondents assessed 
the information policy carried on by their suppliers.

How do the wholesale dealers and trade chains most fre-
quently learn of product novelties? Do the manufacturers 
take the initiative in passing on the information; do they do 
their best so that this information reaches the next link of 
sale or, on the contrary, the information is delayed or sim-
ply missing?

Methodology 
The study was carried out with the use of conversation sce-

nario, according to the method of extended telephone inter-
views. The preliminary analysis of customer satisfaction was 
based on the information from 21 companies of large terri-
torial range. The participants of the study represented three 
trade chains, eight wholesalers possessing their own shops 
and ten wholesalers without shops.

The information was provided by the owners or co–owners 
of firms as well as by sales and marketing directors.

Organising promotional activities, loyalty programmes or 
training are not the only element of business relations, their 
quality and frequency is very important as well. The respond-
ents could choose their opinion from a six–degree scale (1 – 
insufficient, 2 – scarce, 3 – sufficient, 4 – good, 5 – very good, 
6 – excellent), on which they could grant points for respective 
elements of co–operation.

The support in point of sale consists, in 90 per cent, 
of Point of Sale Materials, mainly booklets, leaflets, hangers 
(hanging items with product logo), posters, labels, samples, 
testers. The best opinions (good and very good) for this form 
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dzo dobre) za tę formę wsparcia zebrali dostawcy od sieci 
handlowych (badani wymieniali tu najczęściej tych najwięk-
szych: Mars, Nestlé oraz Royal Canin).

Niżej, bo na ocenę dostateczną, działania POS oceniano w 
hurtowniach. Badani podkreślali, że można liczyć na opiekę 
i wsparcie przez pierwszych kilka miesięcy. Opinia na temat 
późniejszego zainteresowania brzmiała: „jeśli sami czegoś 
nie wyegzekwujemy, to nic nie ma i nikt się nami nie inte-
resuje”.

Adresatami podobnych opinii byli też krajowi, mniejsi 
producenci, którzy – w ocenach hurtowników – wyraźnie 
zaniedbują wsparcie sprzedaży na podstawowym pozio-
mie, czyli choćby przez systematyczne dostarczanie ulotek, 
o próbkach nie wspominając. Lecz w tym przypadku hur-
townicy byli pełni zrozumienia – sami tłumaczyli swoich 
dostawców mówiąc o trudnej sytuacji finansowej małych 
przedsiębiorców.

Liderzy polskiego rynku, mający przedstawicieli handlo-
wych oraz większe środki finansowe na działania reklamo-
we, zapewniają najwięcej materiałów POS i dostarczają je 
najczęściej. Za to też uzyskiwali najwyższe noty.

Z wywiadów wynika jednak, że działania te ukierunko-
wane są wyraźnie na sieci i większe sklepy zoologiczne. 
Symboliczne zainteresowanie hurtowniami powoduje, że 
ich właściciele rozpoczęli tworzenie własnych sklepów czy 
wręcz sieci sprzedaży detalicznej. Badani podkreślali, że fir-
my, które poprzestaną na hurcie, są już i będą wypierane z 
rynku, także na poziomie bezpośredniego wsparcia. – Sieci i 
duże sklepy są lepiej od nas obsługiwane, otrzymują więcej 
materiałów. Dlatego, jak otworzę własny sklep, otrzymam 
to samo, co inni, nie będąc zmuszonym o to prosić – mówi 
jeden z hurtowników.

Opisywane przez ankietowanych zjawisko znajduje po-
twierdzenie w ocenach kolejnego badanego poziomu, czyli 
kompleksowości obsługi firm. Zwlekanie z dostawami pro-
duktów do hurtowni było wymieniane jako kolejne działanie 
mające na celu wypierać je stopniowo z kanałów dystrybucji 
w zoologii.

Kompleksowość obsługi kontrahenta to między inny-
mi proces realizacji zamówień: kompletność dostaw, czas 
dostaw oraz forma zamawiania. Kompleksowość to też 
tryb przyjmowania i załatwiania reklamacji. Z tym ostatnim 
elementem współpracy badani nie deklarowali większych 
problemów. Obsługa w tym zakresie zasługiwała według 
większości respondentów na ocenę dobrą i nie występo-
wały żadne skrajne postawy. Owszem, zdarzają się produ-
cenci załatwiający reklamacje kilka tygodni, niemniej – co 
podkreślali ankietowani – realizowanie reklamacji cechu-
je się zupełnym brakiem reguł, jeśli chodzi o segmentację 
firm. Jedne firmy są w stanie załatwić je po prostu błyska-
wicznie, niezależnie od tego, czy jest to duży producent 
czy mniejszy wytwórca. Z drugiej strony bywa, że mniejsi 
dostawcy w tym obszarze są lepiej postrzegani. Szybciej, 
sprawniej realizują reklamacje. Ten obszar nie należy więc 
do szczególnie dolegliwych, budzących zastrzeżenia czy 
pretensje ankietowanych.

Zdecydowanie gorzej oceniano współpracę na poziomie 
kompletności dostaw, czyli dostępności produktowej. O 
ile badani są w stanie zaakceptować braki produktowe jako 
sprawę normalną, to trudno jest im zrozumieć brak poinfor-
mowania o nich. Dostawcy powinni według ankietowanych 
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of support were attributed to suppliers from trade chains (the 
respondents most frequently mentioned the largest ones: 
Mars, Nestlé and Royal Canin).

A lower (“sufficient”) opinion of POS activities was ex-
pressed in case of wholesalers. The respondents underlined 
that they could count on their protection and support for the 
first several months. The opinion regarding further interest 
was: „unless you exact a service by yourself, you get nothing 
and nobody is interested in you”.

Similar opinions were attributed also to domestic, smaller 
manufacturers, who – in wholesale dealers’ opinion – plainly 
neglected the sale support on the basic level, at least such as a 
systematic delivery of leaflets, to say nothing about samples. 
However, in this case wholesale dealers were full of compre-
hension – they even justified their suppliers, indicating the dif-
ficult financial situation of small contractors.

The leaders of Polish market, who have sales representa-
tives and more means for advertising activity, provide most 
POS materials and deliver them most frequently. For this rea-
son, they obtained the highest notes as well.

However, it results from the interviews that these activi-
ties are clearly targeted at chains and larger pet shops. The 
symbolic interest in wholesale firms makes their owners open 
their own shops or even retail sale chains. The respondents 
emphasized that companies which confine themselves to 
wholesale trade are already being, and they still are going to 
be ousted of the market, also on the level of direct support. 
– Chains and large shops are served better than us, they get 
more materials. This is why, when I open my own shop, I will 
receive the same as the others, without having to ask for it 
– as one of wholesale dealers says.

The phenomenon described by the respondents is con-
firmed by evaluations of another level studied: complexity of 
service of enterprises. The delay in deliveries of products to 
wholesalers was mentioned as another action aimed to drive 
them gradually out of distribution channels in pet trade.

The complexity of service of contractors is, among oth-
er elements, the process of realisation of orders: complete-
ness of deliveries, time of deliveries and form of ordering. The 
complexity is also the mode of receiving and dealing with 
complaints. The respondents did not declare bigger problems 
with the last element of the co–operation. According to most 
respondents, service in this sphere deserved a good opinion 
and no extreme attitudes appeared. Of course, some manu-
facturers process complaints for several weeks, however – as 
the respondents emphasised it – there are absolutely no rules 
in dealing with complaints in relation to the market segmen-
tation. Some companies are able to do it in a flash, regardless 
of whether this is the case of a large manufacturer or a smaller 
producer. On the other hand, it happens that smaller suppli-
ers are better perceived in this area. They deal with complaints 
more quickly and skilfully. This area, hence, is not particularly 
bothering, nor does it awake reservations or claims from the 
part of the respondents.

It was the co–operation on the level of completeness of 
deliveries that is product availability that was assessed as 
definitely worse. While the respondents are able to accept the 
shortage of a product as a normal thing, it is hard for them 
to understand the lack of respective information. Accord-
ing to the respondents, the furnisher should be concerned 
for information policy, also on the level of realisation of or-
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zadbać o politykę infor-
macyjną, także na pozio-
mie realizacji zamówień. 
Zatem informowanie o 
brakach w zamówieniu to 
bardzo pożądany czynnik 
budowania dobrych rela-
cji. – Jeśli nie ma towaru, 
to muszę zaangażować 
czas i ludzi w jego zna-
lezienie, a to mnie sporo 
kosztuje. Gdybym zosta-
ła o tym poinformowa-
na wcześniej, chociażby 
przez telefon, mogłabym 
od razu reagować na tę 
sytuację, a nie potem 
w pośpiechu kupować, 
również po wyższych ce-
nach, gdzie popadnie – 
twierdzi jedna z ankietowanych.

Panujące relacje były w tym obszarze współpracy ocenia-
ne jako znikome lub dostateczne, zarówno przez hurtownie, 
jak i sieci. Przy czym te ostatnie są w nieco lepszej sytua-
cji, ponieważ – jak deklarują badani – w sieciach około 85 
proc. towaru jest zamawiane przez przedstawiciela handlo-
wego. To wygoda i pewność kompletu produktów na półce. 
W hurtowniach proporcje te wyglądają już inaczej. Zama-
wianie towarów przez przedstawiciela oscyluje na poziomie 
około 60 proc. zatowarowania, resztę trzeba zapewnić po-
przez samodzielne działanie, czyli zamówienia telefoniczne, 
faksem czy poprzez pocztę elektroniczną.

Akcje promocyjne i programy lojalnościowe nagra-
dzające długą współpracę dla partnerów biznesowych wy-
mieniało średnio 7 na 10 badanych. Jednak podczas pytania 
o zadowolenie i postrzeganie tych działań okazało się, że 
ankietowani nie przywiązują do nich szczególnej wagi, stąd 
i zadowolenie określano jako znikome. Dlaczego? Jak wska-
zywali hurtownicy, nagrody za udział w takich akcjach nie 
są specjalnie motywujące. Większy upust cen byłby lepszym 
wsparciem niż doraźnie akcje. Podkreślano też, że zupełnie 
tracą sens te formy motywowania, skoro ceny proponowane 
hurtowniom oraz lokalnym sklepom są identyczne. Oceny 
hurtowników w tym obszarze są co najwyżej dostateczne.

Z większym entuzjazmem hurtownicy i reprezentanci sie-
ci handlowych odnosili się do działań związanych z akcjami 
promocyjnymi. Przedstawiciele sieci sklepów zoologicznych 
za ten obszar współpracy wystawiali swoim partnerom noty 
dobre, a nawet bardzo dobre. Hostessy, próbki, dekorowanie 
półek oraz promocje to systematyczne działania wspomaga-
jące sprzedaż w ich sieciowych punktach. Przekłada się to na 
dynamizowanie sprzedaży również w hurtowniach.

Przedstawiciele rozwijających się dopiero w Polsce sieci 
handlowych zauważają też różnicę między producentami 
karm dla psa i kota oraz dostawcami pozostałych pro-
duktów (akcesoria, ryby, gryzonie, itp.) w zakresie działań 
marketingowych. W tej drugiej kategorii produktowej noty 
za wsparcie w punkcie sprzedaży były co najwyżej dostatecz-
ne. – Są firmy, które zupełnie nic nie robią, nawet te duże 
na poziomie europejskim potrafią nas całkowicie ignorować. 
Może to jest specyfika produktu, mniejsza świadomość, ale 

ders. Therefore the infor-
mation about shortages 
in an order is a very de-
sirable factor of build-
ing good relations. – If a 
merchandise is missing, I 
need extra time and man-
power to have it found, 
and this costs me pretty 
much time. If I had been 
informed about it earlier, 
even if it had been just 
a telephone call, I could 
have responded to this 
situation right away, and 
not buy anywhere, in a 
hurry, at higher prices 
– argues one of the re-
spondents.

Relations dominating 
in this area of co–operation were assessed as scarce or suf-
ficient, both by wholesale firms and chains. Those are in a 
somewhat better situation, because – as the respondents de-
clare – about 85 proc. of goods in chains are ordered by trade 
representatives. This means comfort and certainty of having 
a complete set of products on the shelf. In wholesale firms, 
these proportions look different. Ordering goods by a repre-
sentative oscillates around 60 per cent of supplies; the rest 
has to be provided through individual work: telephone or-
ders, fax or e–mail.

Promotional actions and loyalty programmes reward-
ing business partners for a long–term co–operation were men-
tioned, on average, by 7 out of 10 respondents. However, during 
the inquiry regarding the satisfaction and perception of these 
activities, it turned out that the respondents do not attach spe-
cial importance to them; this is why they defined the satisfaction 
as scarce. Why? As wholesale dealers indicated, the prizes for 
participation in such actions are not especially motivating. A big-
ger discount would be a better support than extemporaneous 
actions. It was also emphasized that these forms of motivating 
completely lose their sense since prices proposed to wholesalers 
and to local shops are identical. The opinions of wholesale deal-
ers in this area are, at the best, sufficient.

Wholesale dealers and representatives of trade chains re-
ferred more enthusiastically to works linked with promo-
tional actions. The representatives of pet shop chains gave 
their partners good, and even very good, notes for this area 
of co–operation. Hostesses, samples, decoration of shelves 
as well as promotions are systematic activities supporting the 
sale in their network points. This is translated into a more dy-
namic sale in wholesale firms as well.

The representatives of trade chains which are still develop-
ing in Poland also notice the difference between manufac-
turers of dog and cat food and the suppliers of other 
products (accessories, fish, rodents, etc.) in scope of market-
ing activities. In the second category of products, the notes 
for support in the point of sale were, at the best, sufficient. 
– There are companies, which do not anything at all; even 
large European ones are able to entirely ignore us. This may 
be due to the specific of product, maybe smaller awareness, 
but is this a reason to do completely nothing? – one of the 
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żeby tak zupełnie nic? – dziwiła się jedna z badanych.
Ofertę szkoleń produktowych dla pracowników jako 

wsparcie wskazywali głównie przedstawiciele sieci handlo-
wych. W hurtowniach tego rodzaju pomoc nie należy do 
standardu. Tam, gdzie się pojawiała, oceniano szkolenia jako 
dostateczne lub dobre. Pojawiły się też opinie, że szkolenia 
są wyłącznie spotkaniami towarzyskimi dla personelu, co nie 
przekłada się na późniejszą sprzedaż w punkcie handlowym.

Nowości produktowe – informacja i dostępność pro-
duktowa

E–mail, broszurki, magazyny i zaprzyjaźnieni klienci to 
główne źródła informacji o nowościach produktowych w 
hurtowniach.

W sieciach handlowych pierwszym wskazywanym przez 
badanych źródłem wiedzy jest przedstawiciel handlowy. By-
wa jednak, że centrala sieci sklepów dowiaduje się o nowoś-
ciach od swoich punktów sprzedaży detalicznej, zamiast od 
bezpośrednich dostawców.

Co ciekawe, polityka informacyjna producentów i im-
porterów okazała się jedynym obszarem, w którym obie gru-
py – hurtownicy i reprezentanci sklepów sieciowych – były 
bardzo zgodne: jest kiepsko, mogłoby i powinno być lepiej. 
Dużo lepiej. Oceny badanych były co najwyżej dostateczne. 
– O nowościach dowiaduję się od klientów, bo na przykład 
wysyłane e–mailem informacje o karmie czy filtrach giną w 
stosie innych wiadomości. Nie ma żadnego telefonu, że jest 
nowość, że warto tym się zainteresować, żeby zajrzeć do 
skrzynki, bo wysłali informacje. Zero inicjatywy – ocenia jed-
na z ankietowanych osób.

W tej grupie badanych marginalna okazała się rola targów 
czy wystaw branżowych. Ten kanał informacji bardzo ważny 
dla hodowców, tutaj nie był wskazywany.

Oczekiwania
Zadaliśmy ankietowanym również pytania o to, czego 

oczekiwaliby od swoich dostawców oraz jakiej formy wspar-
cia i poprawy których elementów współpracy chcą najbar-
dziej. Dla hurtowników było to jedno z trudniejszych pytań.

Duży kłopot sprawiało zdefiniowanie ważnych dla siebie 
spraw. W większości przyzwyczajeni do tego, co otrzymują 
lub wręcz wymuszają na dostawcach, formułowali niezbyt wy-
górowane oczekiwania. Czytelna polityka sprzedażowa pro-
ducentów i importerów, ukierunkowana na wybrane kanały 
sprzedaży, oraz poprawa polityki informacyjnej to sprawy klu-
czowe w tych relacjach. – Tu każdy handluje z każdym. Dostaję 
ceny jak sklep, a sklep za rogiem dostaje to, co ja, więc gdzieś 
tu jest niezrozumienie – podsumowuje jeden z badanych hur-
towników. Kolejny badany dodaje: – Odkąd oprócz hurtowni 
założyliśmy własny sklep, to przynajmniej mam na bieżąco re-
alizowane zamówienia i materiały reklamowe w wystarczają-
cych ilościach. Wcześniej przywozili wg własnego uznania.

Oczekiwania sieci handlowych dotyczą częstotliwości 
organizowanych akcji promocyjnych i powszechniejszego 
merchandisingu. Wspólne i systematyczne akcje, które bez-
pośrednio podnoszą sprzedaż w punkcie, to pożądane przez 
tę grupę metody budowania dobrych relacji biznesowych.

Katarzyna Pydych
Keralla Research,

www.keralla.pl
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respondents was astonished.
The offer of product training for employees was indi-

cated as a support mainly by representatives of trade chains. 
In wholesale firms, this kind help is not a standard. Where 
they appeared, trainings were assessed as sufficient or good. 
There were also opinions that trainings are just social meet-
ings designed exclusively for the staff, which is not translated 
into later sale in a trade point.

Product novelties
– product information and availability 

E–mail, booklets, warehouses and friend customers are 
main sources of information about product novelties in 
wholesale firms.

In trade chains, it is the sales representative who is first indi-
cated by the respondents as source of knowledge. It happens 
however that the headquarters of shop chains learn about 
novelties from their retail points, instead of direct deliverers.

What is interesting, the manufacturers and importers’ in-
formation policy turned out to be the only area for which 
both groups – wholesale dealers and representatives of chain 
shops – were unanimous: it is bad, it could and should be 
better. Much better. The respondents’ opinions were, at the 
best, sufficient. – I learn of novelties from my customers as, 
for instance, e–mail information about food of filters gets lost 
in a lot of other messages. There is no telephone call about a 
novelty worthy of interest, no reminder to check the mailbox 
because they sent information. No initiative at all – assesses 
one of the questioned persons.

In this group of respondents, the role of trade fairs or ex-
hibitions appeared to be marginal. This information channel, 
very important for breeders, was not indicated here.

Expectations
We asked the respondents what they would expect from 

their suppliers, what form of support and improvement of 
which elements they wanted most.

This was one of more difficult questions for wholesale dealers.
Defining one’s priorities and important matters constituted 

a big problem. Most of them, accustomed to what they re-
ceive or even extort from suppliers, formulated expectations 
that turned out not to be excessive. The manufacturers and im-
porters’ clear sales policy, oriented towards selected sale chan-
nels, and improvement of information policy, were key matters 
in these relations. – Here, everyone does business with eve-
ryone. I get the same prices as a shop, and the shop around 
the corner receives what I do, there is a misunderstanding here 
– recapitulates one of questioned wholesale dealers. Another 
respondent adds: – Since we opened our own shop apart from 
a wholesale firm, my orders are at least currently realized and 
I get advertising materials in sufficient quantities. Before, they 
brought them at their own discretion.

Trade chains’ expectations concern the frequency of organ-
ized promotional actions and more widespread merchandis-
ing. Common and systematic actions, which directly increase 
the sale in its point, are desired by this group as methods of 
building good business relations.
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