Przewodnik: trendy
w gastronomii

Szanowni państwo

raport, który mają Państwo przed oczami, to esencja trendów zaobserwowanych przez
nasz zespół na rynkach gastronomicznych na świecie i w Polsce. Zależało nam, aby
syntetycznie przedstawić tendencje oraz skłonić Państwa do własnych obserwacji
i refleksji. W branży pracuję już ponad 20 lat i muszę przyznać, że naprawdę wiele
się zmieniło od

czasu, kiedy stawiałem pierwsze kroki

w gastronomii. Ludzie

coraz chętniej jadają poza domem i są bardziej świadomymi konsumentami. Jedzenie
na mieście staje się czymś naturalnym, pewnym aspektem życia społecznego.
W niniejszym, jak go nazwaliśmy, przewodniku, chcielibyśmy przedstawić odpowiedzi
na kilka kluczowych pytań o to, jaki jest i czego oczekuje współczesny konsument
od gastronomii.

Chcielibyśmy, aby publikacja była przydatnym skryptem, ale też pewną inspiracją do
poszerzenia wiedzy dla osób, które prowadzą własną restaurację lub dla tych, którzy
dopiero rozważają założenie własnego biznesu gastronomicznego. Na pewno wiele
ciekawych informacji odnajdą w tym raporcie również wszyscy miłośnicy jedzenia poza
domem, a także te osoby, które po prostu lubią być na bieżąco z trendami.

Z pozdrowieniami,
Leszek Józefowski
Restauratorzy Food Consulting
www.restauratorzy.com

Drodzy Państwo,

w mnogości lokali gastronomicznych, znalezienie miejsca, do którego będzie się
chciało wracać, to nie lada wyzwanie. Jeszcze trudniejszym zadaniem jest stworzenie
takiego miejsca. Jak wynika z badań i deklaracji gości, najważniejszych czynnikiem,
z powodu którego Polacy wracają do wybranego lokalu, jest jakość. Rozumiana jako
jakość dań, ale też jakość obsługi. Istotna jest atmosfera miejsca, to, jakie ono jest,
jacy ludzie tam pracują i jacy przebywają.

Dlatego też niezwykle ważne jest, by perfekcyjnie dopracowany produkt i oferta
obudowane były odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi. Priorytetem jest
znalezienie i przeszkolenie odpowiedniego personelu, który będzie umiejętnie
dostosowywał ofertę i sposób rozmowy z klientami, którzy odwiedzają lokal.

Drugi niezwykle istotny w komunikacji marki aspekt to spójność i wiarygodność
wizerunkowa, począwszy od

wystroju

wnętrza, skończywszy na

publikacjach

i odpowiedziach na komentarze w mediach społecznościowych. Dlatego tak ważne
jest stworzenie silnej strategii komunikacji marki, która pozwoli wyróżnić się na tle
konkurencji, a także stworzyć miejsce, do którego ludzie chętnie wracają i zapraszają
swoich znajomych i bliskich.

Arieta Prusak
Moxie Agencja Kreatywna - partner raportu
www.moxie.pl

Trendy: społeczeństwo
Społeczeństwo Europy Zachodniej się starzeje. Wzrost średniej długości życia
sprawia, że coraz bardziej skupiamy się na własnym zdrowiu i samopoczuciu.
Można powiedzieć, że współcześnie mamy nawet obowiązek zwracać uwagę na te
kwestie. Z drugiej strony dłużej jesteśmy aktywni zawodowo i prywatnie.
Ponadto na naszym kontynencie zwiększa się liczba ludności. Jest to wynik zarówno
tego, że dłużej żyjemy, ale też coraz większej liczby imigrantów. Społeczeństwo
europejskie staje się bardziej zróżnicowane etnicznie. Odmienne kultury istnieją obok
siebie i przenikają się wzajemnie.
Z jednej strony obserwujemy silny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii,
z drugiej natomiast zwracamy szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz
dbałość o środowisko naturalne, poszukujemy również możliwości przynajmniej
chwilowej ucieczki od świata online.

Trendy: restauracje
Największą popularnością cieszą się lokale typu casual dining, czyli mniej formalne,
przystępne miejsca.
Cierpimy na chroniczny brak czasu. Chcemy mieć wszystko tu i teraz.
Jesteśmy lojalni głównie ze względu na lokalizację - na co dzień jemy w pobliżu pracy
lub domu. Jedynie na specjalne okazje wybieramy się do lokali położonych dalej.
Jesteśmy przyzwyczajeni do udogodnień typu wi-fi czy możliwości płatności kartą.
Jednak wśród pokolenia Z ( urodzeni po 1990 roku, dorastający w dobrobycie
i w otoczeniu nowych technologii) zauważalny jest mikro-trend odłączenia od sieci
wtedy, kiedy tego chcą. Ważne jest więc także to, abyśmy mieli wybór.
Oczekujemy, że w lokalu gastronomicznym, który odwiedzamy, zostaniemy obsłużeni
na najwyższym poziomie.

JEDZENIE POZA DOMEM - WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eating out, today and tomorrow. Raport przeprowadzony
w maju 2015 roku w Wielkiej Brytanii.

To, że coraz częściej jemy na mieście, znajduje potwierdzenie w badaniach - tych polskich,
europejskich i ogólnoświatowych. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Brytyjczyków pokazują,
że trend jedzenia poza domem nie osłabnie. Śmiało możemy przenieść tę zapowiadaną tendencję
na całą Europę, także na Polskę. Z wielką chęcią będziemy wybierać się na rodzinne obiady,
na brunche (lub bardziej popularne w naszym kraju - lunche) w trakcie pracy czy na popołudniową
kawę z przyjaciółmi. Oczywiście nie chodzi nam tylko o zaspokojenie głodu, ale o pewną formę
aktywności społecznej, spędzenia czasu ze znajomymi.

W MIEŚCIE JEMY NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2015”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.

Polacy co prawda nadal najczęściej jadają posiłki w domu, jednak bardziej niż kilka, a już z całą
pewnością - kilkanaście lat temu, przekonują się do jedzenia poza domem. Co trzeci Polak jada
poza domem w tygodniu i w weekend. Istotne jest to, że różnica pomiędzy częstotliwością posiłków
jadanych w mieście w tygodniu, jak i w weekend nie jest duża. Oznacza to niewątpliwie, że jedzenie
poza domem jest częścią życia codziennego.

POLACY JADAJĄ POZA DOMEM

13%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2015”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2015”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.

Na jedzenie poza domem wydajemy średnio 23 zł na osobę. I chociaż jest to stosunkowo nieduża
kwota, to tendencja jest pozytywna. Zauważalnie zwiększa się bowiem odsetek osób, które za posiłek
są w stanie zapłacić od 26 do 35 złotych. Nie brakuje też tych, dla których nie jest problemem
wydanie powyżej 45 zł na osobę. Do jedzenia poza domem skłania nas niechęć do przygotowywania
posiłków samodzielnie, wygoda oraz oszczędność czasu, ale też chęć poznawania nowych smaków
i to, że po prostu lubimy spędzać w ten sposób czas z przyjaciółmi.

POJĘCIA DO ZAPAMIĘTANIA

fast casual - lokal o średnim standardzie, z częściową obsługą kelnerską i umiarkowanymi
cenami, oferuje wyższej jakości potrawy niż fast food, jednak gorsze jakościowo od lokalu
typu casual dining

casual dining - w lokalu tego typu możemy zejść stosunkowo niedrogi posiłek w luźnej
atmosferze, jest to lokal pomiędzy fast casual a elegancką restauracją

fine dining - wykwintna restauracja z pełną obsługą, kartą dań, bardzo wysokim
standardem wystroju oraz z kelnerami w formalnych strojach

WYDAJEMY WIĘCEJ NA RESTAURACJE I HOTELE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z GUS z lat 2000-2014 na populacji
polskiej1.

Poziom konsumpcji wśród Polaków, podobnie jak w innych europejskich społeczeństwach widocznie wzrasta. Stajemy się bogatsi i pozwalamy sobie na więcej przyjemności. Częściej bywamy
na mieście, ale też częściej podróżujemy. Nie dotyczy to tylko osób o bardzo wysokich dochodach.
W Polsce działa coraz więcej lokali gastronomicznych, w których oferta jest przystępna cenowo, ale
zarazem atrakcyjna pod względem dań i klimatu miejsca. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego
wynika, że na przestrzeni ostatnich ponad 15 lat średnie wydatki na hotele i restauracje wzrosły
aż 5-krotnie! W 2014 roku przekroczyły 500 zł na gospodarstwo domowe, a jeszcze w 2013 roku
wynosiły ok. 350 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2015”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.
1Wykres przedstawia stosunek zł/lata, przy czym w 2000 roku = 100 zł.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ DAŃ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2016”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.

Nie tylko zwiększamy swoje wydatki na korzystanie z usług gastronomicznych, ale też stajemy się
coraz bardziej świadomymi konsumentami. Cena już nie jest dla nas najważniejsza przy wyborze
lokalu. Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dań. Istotne są dla nas czynniki takie jak lokalizacja,
obsługa oraz klimat lokalu. Co ważne – wśród czynników decydujących zaczynają się pojawiać takie
kwestie, jak pochodzenie produktów, aspekty zdrowotne czy obecność w ofercie dań bez alergenów.
Wspomniane aspekty w dalszym ciągu stanowią łącznie jedynie niewiele ponad 20% wyborów.
Należy jednak zwrócić uwagę na ich obecność wśród potencjalnych czynników decydujących o tym,
do jakiego lokalu pójdziemy.

CZEGO OCZEKUJĄ KLIENCI

Jakości - jest to czynnik najważniejszy przy wyborze miejsca

Przystępnej i zadowalającej ceny.

Zdrowych produktów - kiedyś były to produkty “light”, dzisiaj są to produkty
naturalne.

Wiedzy - dokładnej informacji, jakie produkty wchodzą w skład dania, skąd one
pochodzą.

Zaangażowania - odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywności lokalnej wspierania lokalnej społeczności, lokalnych producentów, firm.

KUCHNIA POLSKA I WŁOSKA NAJCZĘSTSZYMI WYBORAMI
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport “Polska na Talerzu 2015”, zrealizowany dla firmy
MAKRO Cash&Carry.

Polacy preferują rodzimą kuchnię polską i kuchnię włoską. We włoskiej kuchni najbardziej lubimy pizze
i makarony. W gusta Polaków trafiają także amerykańskie hamburgery i hot dogi, ale też regionalne
przysmaki. Swoich miłośników w Polsce mają również kuchnie wegetariańska, wegańska, a także
kuchnia ekologiczna. Pomimo że nadal jest to pewna nisza, to w porównaniu do wcześniejszych
lat, oferta tego rodzaju dań wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Dla przykładu jeszcze rok temu kuchnię
wegetariańską wybierało jedynie 4% respondentów, aktualnie decyduje się na nią aż 17% pytanych.

Skontaktuj się z nami

Leszek Józefowski

Arieta Prusak

e-mail: leszek@restauratorzy.com

e-mail: arieta.prusak@moxie.pl

tel.: + 48 798 638 200

tel.: + 48 881 648 549

