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Powyższe dane zgromadzono na podstawie raportu badań Europejskiej Rady Informacji Żywności, raportu badań Instytutu GfK 
z 2016 roku oraz raportu „Od jedzenia humor się zmienia" przygotowanego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia.

Polacy stawiają na owoce 
Spożywają średnio 577 gramów owoców i warzyw 

dziennie, co plasuje ich na pierwszym miejscu 
w Europie.

Pierogi to najpopularniejsze 
danie chłodzone 

Sięga po nie aż 49,1% polskich gospodarstw.

Pierogi Virtu to jeden 
z bestsellerów marki 

W 2016 roku produkt odnotował aż 21% wzrostu 
sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym.

POZNAJ PROGNOZĘ SUKCESU PRODUKTÓW 
SEZONOWYCH VIRTU

Dwukrotny wzrost cen 
świeżych owoców 

Tegoroczny wzrost cen owoców przemawia 
na korzyść dań gotowych, których zakup stanie się 

dla konsumentów jeszcze bardziej opłacalny.

Wake&Cake 
oraz Convenience Food

Polacy wzorem zachodnich sąsiadów coraz częściej 
rozpoczynają dzień śniadaniem na słodko. Nie 
mając czasu na samodzielne przygotowania 

– szukają gotowych propozycji.

Polacy uwielbiają podjadać 
Aż 2/3 Polaków codziennie spożywa różnego 
rodzaju przekąski. Gotowe naleśniki na słodko 

to świetna alternatywa dla kaloryczych batoników 
i chipsów.



NALEŚNIKI 

soczyste kawałki owoców,
delikatny twaróg



Naleśniki z malinami 400g
Naleśniki z jabłkami 400g
Naleśniki z porzeczkami 400g
Naleśniki z truskawkami 400g

Naleśniki z serem i brzoskwiniami 400g
Naleśniki z serem i czarnymi porzeczkami 400g
Naleśniki z serem i jagodami 400g
Naleśniki z serem i malinami 400g
Naleśniki z truskawkami i serem 400g

warianty smaku:
NALEŚNIKI 



PIEROGI 

wysoka jakość surowców,
muślinowe ciasto



Pierogi z truskawkami 400g
Pierogi z jagodami 400g
Pierogi z malinami 400g

Pierogi z serem i brzoskwiniami 400g
Pierogi z serem i czarnymi porzeczkami 400g
Pierogi z truskawkami i serem 400g
Pierogi z serem i jabłkami 400g
Pierogi z serem i jagodami 400g
Pierogi z serem i malinami 400g

warianty smaku:
PIEROGI



ATUTY NASZYCH PRODUKTÓW

LOGO VIRTU 
silny i wyrazisty 
branding produktu

NAZWA PRODUKTU 
doskonała widoczność 
na półce WIZUALIZACJA SMAKU 

natychmiastowa informacja 
o smaku dania

PIKTOGRAMY 
czytelny komunikat
o szybkim czasie 
przygotowania



DANE LOGISTYCZNE

864 sztuk6 szt. 
w kartonie

 24 kartony 
na warstwie 6 warstw

144
kartonów
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GWARANTOWANY WZROST SPRZEDAŻY

2015 2016

 

55% maj-wrzesień maj-wrzesień

Dzięki przemyślanej strategii marketingowej 
nasze produkty sezonowe odnotowują dynamiczne 

wzrosty sprzedaży, co przekłada się na realne 
zyski naszych klientów.

Znana marka: 
ceniona, lubiana, wyznaczająca trendy 

w segmencie.

Silne wsparcie marketingowe, kampania TV, 
aktywność w prasie branżowej i konsumenckiej, 

kampania w Internecie, wsparcie przy półce, 
degustacje, promocje.



Virtu Production Sp. z o.o. 
ul. Łośnicka 35 

42-400 Zawiercie 
biuro@virtu.com.pl 

grupavirtu.pl


