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ramatycznym wydarzeniem zeszłego 

roku było przekreślenie wielkanocnego 

szczytu produkcyjnego, potem elimi-

nacja tortów weselnych i  komunijnych 

z powodu ograniczenia wielkości spotkań towarzy-

skich. Częściej zamykane niż 

otwierane hotele i  pensjo-

naty spowodowały pokaźną 

dziurę w kanale dystrybucji 

słodkich wyrobów. Wielkim 

ciosem jest także ogranicze-

nie sprzedaży kawiarnianej. 

Brak wydarzeń kulturalnych, 

sportowych jest kolejnym 

czynnikiem zmniejszenia 

sprzedaży. W tym nieweso-

łym klimacie koniecznością 

do przeżycia staje się adaptacja innych niż dotych-

czasowych sposobów sprzedaży. 

Zmiany w asortymencie i sposobie 
spożywania żywności
Jakiekolwiek rozważania w tym zakresie musi jed-

nak poprzedzić spojrzenie na tendencje zmian nie 

tylko sposobów spożycia żywności, ale także zmian 

w jej asortymencie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby 

potwierdzić występowanie nowych trendów, ale 

w  ciągu ostatniego roku dało się zaobserwować 

kilka wyraźnych zjawisk. Przede wszystkim wzrosło 

zapotrzebowanie na  dobrej jakości pieczywo. Po-

nieważ w  wielu przypadkach dostępne pieczywo 

nie jest zbyt wysokiej jakości, to czas przebywania 

w domu z powodu przymusowej kwarantanny lub 

przejścia na pracę zawodową w trybie zdalnym jest 

wykorzystywany na samodzielne wypieki pieczywa 

lub sporządzanie deserów czy ciast. 

Drugim zjawiskiem był zwiększony wśród izolowa-

nych osób popyt na wyroby czekoladowe, co sygna-

lizowały liczne fabryki galanterii czekoladowej. Za-

mknięci w domach ludzie umilali sobie czas nagrodą 

w postaci czekoladek, traktując je jako coś w rodzaju 

rekompensaty za powstałe niedogodności. Po prawie 

roku obowiązywania restrykcji antywirusowych sta-

tystycy zauważyli tej zimy nowe zjawisko związane 

z  pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej ludzi. 

Wybranej grupie respondentów zadano pytanie 

dotyczące wskazania używki, którą w tym roku za-

mierzają ograniczyć lub nawet porzucić. Aż 36% py-

tanych oświadczyło, że zrezygnuje przede wszystkim 

ze słodyczy, bo nie stać ich na nie. To nie jest dobra 

prognoza dla słodkiego sektora, jakkolwiek trzeba 

te oczekiwania skorygować o znaczące różnice po-

Sprzedaż
w czasach zarazy

Pandemia koronawirusa w du-
żym stopniu wpłynęła na słod-

ki sektor. Obecna sytuacja 
zmusiła cukiernie, piekarnie 

i lodziarnie do zmiany dotych-
czasowych sposobów sprzeda-

ży. O jakich formach dostawy 
jest mowa?
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między chęcią rezygnacji z danej używki a skutecz-

nością takiego postanowienia. Cukiernicy powinni 

zdawać sobie sprawę, z jakim typem klientów mają 

obecnie do czynienia. 

Kolejnym etapem powinna być analiza optymal-

ności asortymentu produkcji w relacji do możliwo-

ści nie tylko produkcyjnych, ale przede wszystkim 

sprzedażowych. W okresie pandemii nie przestały 

obowiązywać powszechne sanitarne zasady HACCP. 

Dodatkowo weszły obostrzenia co do zasad kontak-

tów międzyludzkich. Wymogi sanitarne poszły moc-

no w górę, a ich nieprzestrzeganie nie tylko przez 

samego wytwórcę czy sprzedawcę, ale również 

poprzez konsumentów spożywających zakupione 

wyroby w zakładzie albo w bliskiej jego obecności 

może być podstawą do wystawienia mandatu kar-

nego. W konsekwencji prowadzi to do obowiązku 

zwrotu razem z odsetkami ewentualnej otrzymanej 

pomocy rządowej w ramach kolej-

nych tarcz antykryzysowych. 

Takie ryzyko zmusza cukiernika, 

piekarza i lodziarza do głębokiego 

zastanowienia się nad asortymen-

tem sprzedaży, tak pod względem 

ilości, jak i szerokości. Nie opłaca 

się utrzymywać zbyt szerokiego 

asortymentu, bo wiąże się to z po-

konywaniem kolejnych barier 

sprzedażowo-transportowych. Nie 

każdy wyrób nadaje się do obec-

nie stosowanych form sprzedaży 

i transportu. Przykładem są torty 

z kruchymi dekoracjami albo ciasta i desery mające 

kruchą, niestabilną strukturę (galaretki, luźne kremy, 

bita śmietana, niestabilne dekoracje, desery spoży-

wane łyżeczką). Bywa, że małe ciastko zapakowane 

w  stabilne pudełko w  czasie transportu zostanie 

przewrócone do góry nogami i znajdujący się u góry 

krem spadnie na dół. Klient zamiast ładnego ciastka 

dostaje jedynie jego zmieszane części. Na szczęście 

tradycyjna, sklepowa forma sprzedaży ciast i pieczy-

wa nie była znacznie ograniczana rygorami sanitar-

nymi, z wyjątkiem limitu osób obecnych w sklepie.

Sprzedaż w czasie pandemii   
Są dwa podstawowe sposoby sprzedaży w okresie 

pandemii: takeaway oraz catering. Pięćdziesiąt lat te-

mu Amerykanin – Leslie Buck – wynalazł papierowy 

kubeczek z plastikową pokrywką. Kubeczek o nazwie 

Anthora był napełniany kawą i można było z nim wę-

drować do pracy przez cały Nowy Jork. W tamtych 

czasach w biurach nie było jeszcze małych ekspresów 

na kawę, więc rozwiązanie Bucka było bardzo prak-

tyczne i szybko się rozpowszechniło. Było elementem 

rewolucji kulturalnej, podobnie jak Coca-Cola, neony 

i Rock and Roll. Nic dziwnego, że jako ważny element 

kultury pop kubeczek trafił nawet do muzeum. 

W Europie jeszcze nie tak dawno kawa nabywa-

na w papierowych kubeczkach w kawiarniach typu 

Coffe-to-goo była synonimem najgorszej kawy, wprost 

jej profanacją. Ten gastronomik, który cenił swoją 

markę opartą na jakości, omijał ten temat szerokim 

łukiem. Dzisiaj widok idących po ulicy ludzi z kub-

kiem kawy oraz bułką w dłoni już nikogo nie dziwi. 

Czasy się zmieniły, a pierwsze poluzowania w ga-

stronomii wywołały obraz klientów chowających 

się przed policją po to, żeby zdjąć maseczkę i spożyć 

ulubioną kawę lub deser. Nikt już nie myśli o este-

tycznych walorach takiej konsumpcji.

Takeaway   
Dla piekarni do wygrania jest teraz rynek śniadań 

na  wynos. Najważniejszym czynnikiem regulu-

jącym funkcjonowanie sprzedaży na  wynos jest 

czas. Z wyliczeń wynika, że w tym segmencie klient 

po podejściu do sprzedawcy po-

winien być w  pełni obsłużony 

w ciągu 3 minut. Każda następna 

minuta jest na wagę złota i ozna-

cza spóźnienie się na  autobus, 

tramwaj, metro itp. Te 3 minuty 

muszą wystarczyć na prezentację 

klientowi asortymentu produk-

tów, przygotowanie ich, zapako-

wanie, zapłatę. 

Jeżeli chodzi o  lody, to  ta  for-

ma sprzedaży funkcjonowała 

już dawna. Lody w  waflu czy 

kubeczku są  tego przykładem. 

Przygotowanie i  wydanie lodów gałkowych trwa 

wolniej, lodów soft znacznie krócej. Bardzo dużo 

czasu zaoszczędza się, jeśli z zapasem przygotuje 

się lody na patyku oraz batony lodowe o rozmaitych 

kształtach. Ten rodzaj lodów jest bardzo atrakcyjny 

w wyglądzie, może stanowić doskonałą konkuren-

cję dla podobnych wyrobów przemysłowych. Można 

go utrzymywać w ofercie przez cały rok. Idealnie 

mieści się w  dogmacie 3  minut obsługi klienta 

w  systemie takeaway. Wystarczy produkt wyjąć 

z witryny i go podać. 

Z ciastami jest trochę gorzej. Nie za bardzo nadają 

się do tego sposobu ciasta wagowe albo takie, któ-

re dopiero trzeba kroić. Odpadają generalnie ciasta 

o strukturze zbyt delikatnej, które spożywa się raczej 

łyżeczką. Ciastka kruche, drożdżówki, pączki, ma-

łe biszkopciki, tartaletki, makarony są produktami 

idealnymi. Pasują także te sprzedawane na wagę, np. 

żelki. Innym rodzajem produktów są odpowiednio 

wcześniej przygotowane w kubeczkach Macedonie 

owocowe lub warzywne Ratatouille. Można także 

serwować w plastikowych kubeczkach malutkie de-

serki z musami, galaretkami, krokantem. Kiedy jest 

bardzo gorąco, można sprzedawać gotowe napoje 

typu granita. 

Najważniejszym 
czynnikiem regulującym 

funkcjonowanie 
sprzedaży na wynos jest 
czas. Z wyliczeń wynika, 

że w tym segmencie 
klient po podejściu 

do sprzedawcy powinien 
być w pełni obsłużony 

w ciągu 3 minut.
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Dla prawidłowej 
organizacji cateringu 

należy określić 
harmonogram stałych 

dostaw w określone 
rejony miejscowości 
albo zdecydować się 
na dostawę towaru 

na sygnał telefoniczny lub 
internetowy od klienta.

Catering   
Catering oznacza świadczenie usług gastronomicz-

nych u klienta. Najczęściej jest związany z obsługą 

przez zakłady zbiorowego żywienia grup konsu-

menckich na: weselach, uroczystościach rodzin-

nych, seminariach, spotkaniach biznesowych itp. 

Catering obejmuje dostawę gotowych produktów 

do klienta. Może również dotyczyć wypożyczenia 

sprzętu, naczyń, zastawy oraz bezpośredniej ob-

sługi klienta w zakresie podgrzewania, schładzania, 

serwowania potraw, co w obecnych czasach musi 

być ograniczone. Bankietowo-weselny charakter 

cateringu można znacznie poszerzyć, obejmując 

bezpośrednie dostawy do klien-

tów indywidualnych. Największe 

doświadczenie w  tym zakresie 

mają pizzerie. Znakomita więk-

szość z nich świadczy usługi do-

wozu pizzy do domu czy miejsca 

pracy indywidualnego klienta. 

Obserwując te wszystkie zjawi-

ska, można przypuszczać, że cate-

ring do indywidualnych klientów 

pieczywa, ciastek i lodów wypro-

dukowanych przez rzemieślnika 

ma jeszcze nieodkryty potencjał 

sprzedaży. Istnieje kilka atutów 

takiej sprzedaży. Tego rodzaju sprzedaż pozwala 

na pogłębienie relacji rzemieślnika z konsumentem, 

umożliwia poznanie jego upodobań i preferencji. 

Pozwala także na szybsze dostosowanie się do gu-

stów klientów. Z drugiej strony rzemieślnik może 

uzyskać informacje przydatne do nagradzania klien-

tów w dniu ich imienin czy urodzin, oferując im np. 

jedno ciastko czy loda za darmo albo specjalny rabat 

imieninowy. Dostawy do domu nabrały w czasie pan-

demii nowego, nieoczekiwanego wymiaru. W czasie 

powszechnej izolacji dostawca ustawiający zamó-

wioną żywność przy wejściu do budynku był często 

jedyną postacią, z jaką od pewnego czasu spotykał 

się „uwięziony” klient. Jeśli to nie był zawodowy ku-

rier, ale pracownik cukierni lub piekarni, to znaczenie 

psychologiczne tego spotkania dla obu stron było 

ogromne. W  tej sprzedaży nie ma  zwrotów. Cała 

sprzedaż jest organizowana do konkretnych zamó-

wień.

Koszty i prowadzenie cateringu

Koszty cateringu dotyczą przede wszystkim małego 

samochodu (albo roweru) spełniającego normy prze-

wozu artykułów spożywczych (a taki w większości 

posiadają cukiernie i  piekarnie) 

oraz dyspozycyjnego kierowcy. 

Przewozy rowerowe mogą być ob-

jęte dotacjami unijnymi ze wzglę-

du na brak zanieczyszczenia śro-

dowiska, szczególnie w  starych, 

historycznych dzielnicach miast. 

Do przewozu lodów można wyko-

rzystać odpowiednie styropianowe 

kontenery lub zamrażarkę umiesz-

czoną na stałe w samochodzie, któ-

rą doładowuje się energetycznie 

nocą.

Prowadzenie cateringu wśród 

mieszkańców swojego miasta czy osiedla wymusza 

opracowanie dla klientów informacji o asortymencie 

towaru objętego możliwością dostawy do domów 

i warunkach, na jakich ten towar ma być dostarcza-

ny. Można to  osiągnąć, drukując kolorowe ulotki, 

jak to robią np. pizzerie, albo informując klientów 

w stałych punktach sprzedaży lub przez Internet. Dla 

prawidłowej organizacji cateringu należy określić 

harmonogram stałych dostaw w określone rejony 

miejscowości albo zdecydować się na dostawę towa-

ru na sygnał telefoniczny lub internetowy od klienta.
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W większości krajów Europy istnieją aplikacje, które 

łączą prywatne smartfony ze stronami internetowymi 

zakładów. Klienci mają dostęp nie tylko do aktual-

nej oferty sprzedażowej, ale mogą poznawać składy 

surowcowe, a nawet niektóre tajniki wytwarzania. 

Nowym zjawiskiem jest dostawa do klienta takich 

wyrobów, które niecodziennie są w sprzedaży. 

Główne problemy

Z cateringiem związane są dwa problemy: organiza-

cja dostaw oraz optymalna wielkość zapewniająca 

odpowiednią zyskowność rzemieślnikowi. W tym 

pierwszym zakresie są  dwa rozwiązania. Można 

samemu zajmować się dostawami, co  ma  swoje 

większe uzasadnienie w  przypadku dostaw spo-

radycznych, jak lokalne festiwale oraz imprezy ga-

stronomiczne (obecnie zakazane) lub awizowane 

z wyprzedzeniem zamówienia od zakładów gastro-

nomicznych. Jeśli z usługi cateringu chce korzystać 

więcej klientów indywidualnych, którzy oczekują 

realizacji zamówienia w szybszym tem-

pie, to stwarza to pewne komplikacje 

organizacyjne. Musi być pod ręką 

ktoś, kto w ciągu pół lub pełnej go-

dziny zawiezie zamówione wyroby, 

oraz przeznaczony do  tego środek 

komunikacji. Jeśli liczba zamówień nie 

jest duża, a z taką sytuacją mamy czę-

ściej do czynienia, to catering może 

stać się kosztownym kłopotem dla 

zakładu. Warto wtedy rozpatrzyć 

powierzenie usługi dostawy wyspe-

cjalizowanej, lokalnej firmie. Jest kilka 

międzynarodowych platform jak: Glovo, 

Deliveroo, Just Eat, Uber Eats. Wtedy trze-

ba podzielić się marżą. Prowizje dla pośredników 

realnych lub wirtualnych wynoszą od 10 do 30%. 

Niektóre miasta, jak dotknięte najbardziej korona-

wirusem Bergamo, wprowadziło dla restauratorów 

bezpłatne platformy dostaw żywności, pokrywając 

koszty dowozu z miejskiego budżetu. W obecnych 

warunkach handlowych bardzo istotnym proble-

mem jest brak środków obrotowych, co  wymaga 

uważnego przyjrzenia się tej kwestii. Chodzi przede 

wszystkim o to, w jakim czasie wracają do wytwór-

cy pieniądze pobrane od klientów przez dostawcę 

z danej platformy.

Skala usług cateringowych

Niezależnie od modelu organizacyjnego ważną rze-

czą jest skala usług cateringowych. Fakt ponoszenia 

dodatkowych kosztów dostawy usprawiedliwia pod-

niesienie ceny wyrobów o te koszty. Catering zaczyna 

być opłacalny dla jednych od 80 do 100 dostaw tygo-

dniowo, dla innych, jeśli ta sprzedaż będzie wynosiła 

dziesiątki kilogramów dziennie w sezonie, połowę 

z tego poza sezonem.

Dostawy online   
Upowszechnienie się opisanych wyżej sposobów 

sprzedaży spowodowało niesamowity rozwój do-

staw online z użyciem całego wachlarza komunika-

torów z mediów społecznych. Zmiany pokoleniowe 

spowodowały istotną rewolucję w zakupach. Pra-

wie nie ma już rzeczy, której nie można byłoby kupić 

przez Internet, a psychologiczne obawy konsumen-

tów przed niepewnością internetowego handlu od-

chodzą do lamusa.

Skuteczność sklepu internetowego zależy 

od szybkości dostawy. Przy lokalnych dostawach lo-

gistyka dostarczenia słodkich wyrobów jest podob-

na do stosowanej w pizzeriach. Przede wszystkim 

trzeba posiadać ten towar, który oferuje się na stro-

nie. Musi być osoba do obsługi telefonu lub strony 

internetowej, która zbiera i przekazuje zamówienia 

do realizacji. Musi być cukiernik lub lodziarz, któ-

ry szybko przygotuje zamówione wyroby do prze-

syłki, wreszcie odpowiedni transport, spełniający 

warunki sanitarne do przewozu żywności, aby do-

starczyć zamówiony towar do klienta. Niezmiernie 

istotnym problemem sklepów internetowych jest 

stworzenie systemu gwarancji dla kupującego. 

Powinien mieć uproszczoną możliwość zwrotu 

towaru, jeśli nie spełnił on jego oczekiwań. Dlate-

go sprzedający musi oferować swojemu klientowi 

mocniejsze gwarancje niż w klasycznym, tradycyj-

nym handlu.

Jak zdobyć lojalność klienta?   
W natłoku informacji w przestrzeni wirtualnej po-

wstało drugie, nie mniej istotne zagadnienie. Jak 

spowodować, by odwiedzający daną stronę, a szcze-

gólnie sklep internetowy, wracał do niej i nie szukał 

dalej? Nie tylko wracał, by odwiedzać, ale również, 

aby poprzez tę stronę dokonywał zakupów. Jak zdo-

być jego lojalność? Większość rzemieślników od-
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powiada na stronach na następujące pytania: kim 

jesteśmy, gdzie jesteśmy, co posiadamy i jak to kupić, 

jakie mamy nowości.

Odpowiedź na  pierwsze pytanie jest nową for-

mą prezentacji dorobku rzemieślnika. Wielu z nich 

prezentuje pożółkłe fotografie swoich pradziadków, 

którzy lata temu otwierali swoje zakłady. Akcentuje 

się w ten sposób tradycję, argument, którego hiper-

markety absolutnie nie posiadają. Na własnej stro-

nie internetowej rzemieślnik opisuje swoją drogę 

rozwoju zawodowego. Kilka zdań na ten temat mo-

że być bardziej docieralne do klienta niż pożółkłe 

dyplomy mistrzowskie w ramkach umieszczonych 

w zakładzie. Rzemieślnicy chwalą się swoimi osią-

gnięciami w konkursach (tego argumentu cukiernie 

hipermarketów też prawdopodobnie nie posiadają), 

przedstawiają historię swojej firmy i zakreślają jej 

wizerunek jako firmy wywodzącej się z danej, lokal-

nej społeczności i żyjącej z nią w zgodzie. 

Internet jest też wdzięcznym środkiem do pre-

zentacji nowości i  promocji zakładu według za-

sady: „Uwaga, zrobiłem super ciastko albo lody, 

takie i takie. Pierwsza dziesiątka klientów dosta-

nie go za darmo!”. Zamiast tworzyć własną stronę 

internetową, która zginie w natłoku innych stron, 

lepiej podłączyć się pod dużą, z którą łączą związki 

tematyczne (gastronomia, żywność, sektor zdro-

wego żywienia) albo terytorialnie (gmina, miasto, 

ulica). Wynalazkiem ostatnich lat jest podłączanie 

się zakładów do powszechnych aplikacji wyszuku-

jących lokalne zakłady żywieniowe, restauracje, ka-

wiarnie, cukiernie, piekarnie, lodziarnie. Za pomocą 

tych aplikacji można nawiązać kontakt z zakładem, 

ocenić jego ofertę, zapoznać się ze składem surow-

cowym, technologią wytwarzania, zamówić wyrób, 

wybrać formę jego dostawy oraz dokonać płatności. 

Z pewnością system poprosi jeszcze klienta o ocenę 

wykonanej usługi.

Łączenie sprzedaży 
wyrobów cukierniczo-piekarskich 
z innymi artykułami   
Opisywane systemy sprzedaży są  dogodne 

do łączenia sprzedaży wyrobów cukierniczych lub 

piekarskich ze sprzedażą innych artykułów (np. fili-

żanki do kawy, pucharki do lodów, talerzyki do ciast, 

samodzielnie zrobione konfitury lub pasty orzecho-

we). Trzeba jednak być ostrożnym co do formalnych 

podstaw takiej sprzedaży. Niekiedy może się ona 

nie mieścić w zgłoszonym charakterze działalności. 

Niektórzy zdesperowani gastronomicy czy cukier-

nicy w okresie zamknięcia realnej formy sprzedaży 

uciekali się do wyprzedaży surowców, którym groziła 

utrata terminu przydatności do spożycia. Przykła-

dem jest wyzbywanie się zapasu win, jednak do de-

talicznej jego sprzedaży jest wymagana oddzielna 

koncesja. Sprzedaż surowców może być objęta zu-

Rowerowi dostawcy

Już w latach 40. i 50. ubiegłego wieku kilku-
nastoletni chłopcy na rowerach codziennie 
rozwozili do domów we Francji bagietki, 
a we Włoszech pieczywo i ciastka. Z tego spo-
sobu dostawy towaru narodził się we Wło-
szech pomysł, by na trójkołowym rowerze 
umieścić witrynę do lodów, tworząc w ten spo-
sób ruchomy punkt sprzedaży. Tym wózkiem 
można było dojeżdżać wszędzie tam, gdzie 
aktualnie było zgromadzenie ludzi: na pla-
żę, na stadion sportowy, w pobliżu kościoła, 
przed kino czy teatr itp. System schłodzenia 
witryny zapewniał utrzymanie odpowied-
niej temperatury lodów przez kilka godzin, 
bez konieczności stałego doładowywania 
akumulatorów. Wraz z postępem technicz-
nym rowerowi dostawcy najpierw przesiedli 
się na skutery, a rowerowe wózki zamienili 
potem na samochody odpowiednio wyposa-
żone w wodę, prąd i urządzenia chłodnicze. w
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pełnie inną stawką VAT niż wyrobu złożonego z tych 

surowców.

Opakowania   
Istotną rolę odgrywa także opakowanie, które mu-

si być bezpieczne, atrakcyjne oraz niekosztowne, 

co kłócić się może z pierwszymi dwoma wymaganymi 

cechami. Bezpieczność opakowania polega na tym, 

że konsument po wyjściu ze sklepu w czasie konsump-

cji nie pobrudzi się tłuszczem, wodą, żelem, lepkim 

cukrem, rozpływającymi się lodami lub dżemem. Nie 

poparzy sobie rąk wrzątkiem albo nie odmrozi ich 

zimnym lodem. Jednocześnie przekąska lub deser 

nie utracą swojej wymaganej struktury i konsystencji. 

Można tu przytoczyć przykład papierowych kubecz-

ków do kawy. Nieraz są tak cienkie, że nie można ich 

wziąć do ręki, gdy jest w nich gorąca kawa, bo parzą. 

Jeśli nie mają odpowiednich pokrywek, to zaczyna-

ją stwarzać zagrożenie dla konsumenta i pobliskich 

osób. Trzyma się taki kubeczek koniuszkami dwóch 

palców i czeka się, aż napój będzie nieco chłodniejszy. 

Jeśli jest nalany po brzegi, to wystarczy mały gwał-

towny ruch, by wylać zawartość na siebie albo kogoś 

w pobliżu. Jeśli do tego kawa ma nienajlepszy po-

smak, to nie jeden zniechęci się do takiego rodzaju 

konsumpcji. Rozwiązaniem są kubeczki z pokrywką 

z małym otworem oraz inny materiał kubeczka. In-

ne opakowania stosuje się do cateringu: muszą być 

solidne i zachować odpowiednią temperaturę oraz 

wilgotność umieszczonej w nich żywności. 

Piśmiennictwo dostępne u autora.


