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Śliwki kalifornijskie – spada znaczenie ceny!
Według najnowszych badań spada liczba polskich konsumentów, dla których głównym kryterium
zakupu suszonych śliwek jest cena. Przybywa natomiast tych, którzy przy zakupie kierują się
wiedzą o zdrowotnych właściwościach tych owoców.
Polscy konsumenci coraz częściej stawiają na zdrowe produkty, przykładając mniejszą uwagę
do ceny. Koszt suszonej śliwki nadal pozostaje pierwszym kryterium wyboru przy zakupie, natomiast
jego znaczenie spada.
Cena nie gra roli
W badaniach przeprowadzonych na zlecenie California Prune Board w 2017 roku zaobserwowano
spadek znaczenia ceny jako kryterium zakupowego suszonej śliwki o 3 punkty procentowe,
w porównaniu do 2014 roku. W tym samym czasie odnotowano wzrost wpływu kryterium
zdrowotnego na zakup tego owocu z 17% w 2014 do 21% w 2017 roku. Ankietowani przy wyborze
kierują się zatem coraz częściej walorami zdrowotnymi niż ceną. Z badań wynika także,
że respondenci częściej kupowaliby ten produkt, gdyby był bardziej dostępny w okolicznych
sklepach.
„Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla producentów zdrowej żywności. Konsumenci coraz
częściej zwracają uwagę na jakość kupowanych produktów. Badania potwierdzają te trendy. Widać,
że znaczenie ceny zaczyna spadać, a zyskuje wiedza o korzyściach płynących ze spożywania
suszonych śliwek. Dla branży śliwek z Kalifornii to bardzo dobra wiadomość. Od ponad 3 lat
prowadzimy kampanię informacyjną poszerzającą wiedzę konsumentów o właściwościach
zdrowotnych tego owocu. Widzimy, że dla Polaków zaczyna być ona coraz bardziej istotna przy
wyborze suszonych śliwek.” – komentuje Donn Zea, Executive Director, California Prune Board.

Źródło: Badanie U&A 2017, N=1000, Rose Research dla California Prune Board

Udane zbiory w Kalifornii
W sadach kalifornijskich tegoroczne zbiory śliwek zakończyły się w drugiej połowie września.
Sadownicy potwierdzają czerwcowe prognozy Amerykańskiego Urzędu Statystycznego ds. Rolnictwa
(NASS) o ponad 100 proc. wzroście zbiorów, w porównaniu do 2016 roku. Szacowana wielkość
zbiorów to 105 tys. ton. Jest to dobry rok dla branży suszonej śliwki z Kalifornii.

***
W informacji cytowane są wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie California Prune Board przez firmę Rose Research na grupie
kobiet N=1000, w wieku 16-64 lat w Warszawie i Gdańsku, odpowiadających w ich gospodarstwach domowych za zakupy spożywcze,
przeprowadzonego w czerwcu 2017 metodą CAWI.
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O California Prune Board
California Prune Board działa pod nadzorem Kalifornijskiego Departamentu Żywności i Rolnictwa i reprezentuje
branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 800 plantatorów śliwek oraz 29 firm konfekcjonujących.
Kalifornia jest największym producentem suszonych śliwek na świecie, słynących z najwyższej jakości osiąganej
dzięki regionalnym, rygorystycznym technikom zbierania owoców oraz oceny i kontroli. Produkt premium
dostarczany jest do 72 krajów na całym świecie, region zapewnia 40 procent światowych dostaw suszonych
śliwek oraz 99 procent dostaw w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji, przepisów i video:
www.californiaprunes.pl.
‘’Przyjaciółka z Kalifornii” – informacje dotyczące kampanii
„Przyjaciółka z Kalifornii” to kampania organizowana przez California Prune Board w Polsce. Jej głównym celem
jest przybliżenie informacji na temat walorów zdrowotnych śliwki kalifornijskiej, wysokiej jakości, a także
różnorodności wykorzystania tego owocu w kuchni. Kampania informacyjna „Przyjaciółka z Kalifornii” obejmie
szereg inicjatyw adresowanych do konsumentów, partnerów biznesowych oraz mediów, takich jak publikacje
badań, spotkania informacyjne, warsztaty kulinarne. Więcej informacji w mediach społecznościowych:
facebook.com/sliwkikalifornijskie, instagram.com/sliwki_kalifornijskie, https://www.pinterest.com/sliwkikali/
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