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Pandemia teraz i później 
Jak nas zmienia i co z tego dla nas wynika

Michał Rogowski
Business Development Director



Niektóre rzeczy, które były normalne, nagle stały się przerażające
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Niektóre rzeczy, które 
kiedyś były przerażające, 

nagle stały się oznaką 
życzliwości3



Zacznijmy pesymistycznie…

Koronawirus „może nigdy nie zniknąć”, 
ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO)…

… nawet jeśli zostanie znaleziona szczepionka, 
kontrolowanie wirusa będzie wymagało 
„ogromnego wysiłku”.
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Główne czynniki niepewności modelujące nasze zachowania nadal nam 
towarzyszą

Jak głęboka będzie recesja Jak silne będą nawroty epidemii Jak szybko umasowiona szczepionka

oko.press tech.wp.pl rfi.fr
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Na początku kwietnia przedstawiliśmy 4 warianty bliskiej przyszłości
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Wiemy już, że pandemia nie była jednorazowym wybuchem, a koronawirus
zostanie z nami na dłużej. Stąd 2 najbardziej prawdopodobne scenariusze

REAKCJA KONSUMENTÓW
Panika

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Jednorazowy 
Wybuch

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Sezonowe 
Nawroty

REAKCJA KONSUMENTÓW
Kontrola

SCENARIUSZ 2

Atak Paniki

SCENARIUSZ 3

Powracający 
Koszmar

SCENARIUSZ 1

Wyszliśmy 
Obronną Ręką

SCENARIUSZ 4

Nowy Wspaniały 
Świat

Powracający Koszmarek

Nieco Lepszy Świat

SCENARIUSZ 1

SCENARIUSZ 2

7



A zatem: frustracja czy nowe otwarcie
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Frustracja i tęsknota za 
czasami sprzed pandemii?
Protesty i narastające 
nierówności?

Jest jak jest – idźmy do przodu 
i chrońmy to, co zostało (nas, 
planetę, miejsca pracy)
Opamiętanie? Odpowiedzialna 
konsumpcja? Dochód 
gwarantowany na start?
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Niezależnie od scenariusza, pandemia nie ujawniła nowych, lecz 
zintensyfikowała dłuższe trendy

Wrażliwość 
ekologiczna

Zarządzanie 
zdrowiem

E-commerce Zdalny biznes Misja społeczna 
marek

getgds.comdlahandlu.plzywienie.abczdrowie.pl

9



Co zatem z nami się wydarzyło? Co z nami zostanie na dłużej? Parę zjawisk, 
wybranych pod kątem naszej konferencji…
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Druga fala suburbianizmu?

Kontakt z naturą, a w obliczu potencjalnych 
lockdownów także komfortowa izolacja

Bezpieczeństwo – mniejsze narażenie na 
ryzykowny kontakt przy naturalnym 
rozgęszczeniu społecznym

Przy zdalnej pracy czas dojazdu przestaje 
być sprawą krytyczną

Wlk. Brytania: „Agenci nieruchomości 
informują o znacznym wzroście potencjalnych 
nabywców, którzy planują wyprowadzkę z 
metropolii.”

(guardian.com, 8.05.2020).

„Ceny rzeczywiście poszybowały dwu-, a 
nawet trzykrotnie, jest coraz więcej telefonów 
od chętnych na działki.” 

(M. Madej, prezes ROD „Arkadia” 
warszwa.wyborcza.pl, 18.05).

Dalekosiężne skutki pandemii odciskają się nie tylko na codziennym życiu prywatnym i zawodowym, lecz mogą 
wpłynąć na strukturę i mobilność społeczną.

finanse.wp.pl
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Rozciąganie „puszki sardynek”*

*Określenie prof. S. Mazura, eksperta polityk publicznych, wyborcza.pl, 25.05 
Źródła: Kantar Covid-19 Monitor;  msn.com/news, 24.04; standard.co.uk, 7.05.2020

60% Polaków przewiduje, że w ogóle 
zaprzestanie lub w mniejszym stopniu 
będzie wykorzystywać  komunikację 
publiczną.  

Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie 3 
podstawowych rozkładów poranka (start 
o 7.00, 8.00 lub 13.00), w celu 
rozładowania porannego szczytu.

Rozgęszczanie czasu i przestrzeni w miastach pociągnie za sobą zmiany trafficu w placówkach handlowych, 
gastronomicznych i usługowych – a także w ich rozmieszczeniu (dekoncentracja?). Wyzwaniem stanie się 
pogodzenie „kultury spotkania” z zaleceniami dystansu.

standard.co.uk
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Marzenia o open space

Źródła: wirtualnemedia.pl, Kantar Covid-19 Monitor; krytykapolityczna.pl

„Ileż bezsensownych zebrań dzięki digitalizacji się nie 
odbędzie.” (J. Santorski).

Luksus?
„To będzie w jakimś sensie wyznacznik statusu i tego, jaka jest 
firma dla pracowników, czy nie każe im zamieniać domów w 
miejsce pracy.”
(Sz. Gutkowski, dyrektor DDB Warszawa).

Przestrzeń kreatywności?
„Będziemy otwierać biuro jako miejsce spotkań czy warsztatów.”
(P. Wujec, prezes K2) Sound Bored (Australia) – aplikacja odtwarzająca charakterystyczne 

odgłosy biura

Miejsce pracy zmieni w takiej sytuacji swój charakter – zamiast z rutyną może się kojarzyć z niecodziennymi 
zadaniami, czy nawet odświętnością. 

Może to prowadzić również do rozluźnienia relacji pracodawca-pracobiorca - aż po uberyzację pracy tzn. 
przerzucenie na pracownika kosztów organizowania sobie stanowiska pracy i zatrudniania go tylko na czas 
wykonania zadania.
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My home is my… hub? 

Źródła: Kantar’s COVID-19 Daily Routine and Travel Quick Poll, 1.05.2020; sport.pl; mirror.com

„Czy wiecie, że niemal wszystkie 
sprawy urzędowe możecie 
załatwić przez internet?”

(gov.pl, kampania informacyjna)

Quarantinis – impreza wirtualna Moda na zostań-w-domu – zgodny 
z trendem de-formalizacji (choć 
17% ubiera się w domu tak jak 
wcześniej do pracy)

Uświadomiliśmy sobie jak wiele aktywności możemy uprawiać w domu lub z domu. Jest to powrót do tradycji, w 
której domostwo było centrum naszego życia. Przemysł i usługi będą się starać, aby ułatwić nam udomowienie 
maksymalnej liczby czynności kojarzonych dotychczas z życiem na zewnątrz.

sport.pl thenovicechefblog.com indoindians.comfintek.pl
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Zaostrzenie podziałów klasowych?

* Podział zaproponowany przez B. Migasa, krytykapolityczna.pl, 27.04.2020; wyborcza.pl 25.05

Dochodzi do przewartościowania 
poszczególnych zawodów i docenienia pracy 
tzw. essential workers (służb medycznych, 
ekspedientek, motorniczych, śmieciarzy), 
którzy są gwarantem utrzymania kluczowych 
usług publicznych.

Klasa domowa*

Klasa outdoorowa. Mężczyźni o 
niskopłatnych kwalifikacjach są 4-krotnie 
bardziej narażeni na śmiertelne zarażenie 
koronawirusem (UK).

Socjalne propozycje niwelowania skutków pandemii (np. dochód gwarantowany) wpisują się w nurt egalitarny, 
zwiększając w globalnym dyskursie jego przewagę nad ideami liberalnymi. Według niektórych analiz jest to 
jedyna droga, by zapobiec przesuwaniu się nastrojów społecznych w stronę populizmu.

rp.pl

kodilla.com
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Udomowienie opieki zdrowotnej – zagrożenie czy szansa

Źródło: warc.2020

W St. Zjednoczonych przeprowadzono 
jeszcze przed pandemią pilotażowe 
studium Hospital at Home, które 
wykazało, że domowa opieka szpitalna 
(przy wykorzystaniu zdalnych 
wskaźników biometrycznych i 
konsultacji) zmniejsza 
prawdopodobieństwo ponownego 
przyjęcia do szpitala i zwiększa poziom 
satysfakcji pacjentów.

Telemedycyna i opieka domowa mogą zwiększyć skuteczność i komfort publicznej służby zdrowia, jednocześnie 
obniżając jej gigantyczne koszty.

commonwealthfund.org
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Walka z pandemią = walka o klimat. Wspólna strategia przetrwania?

Elita Doliny Krzemowej kupuje działki w Nowej Zelandii Hydraloop - pierwsza nagroda na targach CES2020 za domowe 
urządzenie odzyskujące do 85% zużytej wody

Życie pod pandemią stało się rodzajem próby generalnej życia w warunkach ograniczenia szkodliwej produkcji i 
mniejszego zużycia energii, czego od dawna domagały się środowiska pro-ekologiczne. Wiele osób zapewne 
przekonało się, że takie życie jest możliwe, a one są do niego zdolne.

Walka z pandemią pociągnęła za sobą masowy popyt na środki dezynfekcji i higieny. W dłuższej perspektywie 
powstanie mega-segment rynkowy obejmujący zarówno profilaktykę, jak i ochronę przed szeroko rozumianymi 
czynnikami zewnętrznymi – czy to w postaci zarazków, czy smogu.

newzealand.com

dutchwatersector.com

Rośnie segment rynku usług i produktów zabezpieczających nas przed działaniem szkodliwych zewnętrznych czynników. 
Oczyszczacz powietrza nowej generacji zamiast telewizora 8K będzie miarą aspiracji konsumpcyjnych?
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Rewolucja higieniczna

Źródło: sondaż w St. Zjednoczonych, Kantar news report Covid -19, 2.05; warc.com; wyborcza.pl

82% osób bardziej zwraca uwagę na 
procedury higieniczne w miejscach 
publicznych

57% czyści zakupione produkty 
spożywcze, paczki i pocztę przed 
wniesieniem ich do domu (USA)

Bramka odkażająca w przedszkolu w Nisku. 
Prototyp urządzenia firmy Remet SA

Gwarancje zdrowotne i higieniczne stają się nową wartością konsumencką oraz czynnikiem wyboru kanału, 
miejsca zakupu czy miejsca spędzania urlopu. Oczekiwanie tak rozumianego bezpieczeństwa wejdzie do 
repertuaru driverów zakupu – stając się ceną wejścia, tj. filtrem, który zdecyduje czy bierzemy danego dostawcę 
pod uwagę. Niezbędna będzie stała komunikacja wyższych standardów sterylności w procesie produkcji i w akcie 
sprzedaży.

Warstwa ochronna chroniąca ubrania przed 
wirusami przez okres do 90 dni (Hongkong)

covidinn
ova

tion
.com

rzeszo
w

.w
yb

orcza.pl
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Reorientacja priorytetów i budżetów

Źródło: Nielsen; Kantar Covid-19 Monitor; warc.com

Dominującym nastawieniem będzie 
prewencja, czyli ochrona tego co mamy i 
unikanie tego, co może nas narazić na 
negatywne skutki.

Wartość sprzedaży produktów 
zdrowotnych/OTC wzrosła o 39%, 
środków czystości o 12% (okres 24.02-
10.05 vs. rok ubiegły).

34% polskich konsumentów kupiło 
więcej witamin i suplementów w kwietniu 
niż w poprzednim miesiącu.

52% stara się jeść zdrowiej; 15% więcej ćwiczyć (PL)

Będzie to miało przełożenie na całą orientację życiową, rutynę życia codziennego oraz podział domowego 
budżetu. Można przewidywać poważny wzrost segmentu Zdrowie i Higiena lub wręcz narodziny Ekonomii 
Zdrowia (Health Economy). Oznaczać to będzie nie tylko reorientację budżetów prywatnych, lecz także 
państwowych.

unscreen.tv
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Pandemia zmienia reguły gry – to impuls dla innowacyjności

Źródło: BASES, handelextra.pl, 19.05; J. Santorski, wysokieobcasy.pl,23.05

OPTYMALIZACJA

KONTYNUACJA

ZMIANA

W okresie kryzysów, takich jak naftowy w 
latach 70. czy podczas epidemii świńskiej 
grypy H1N1 zaobserwowano, że kategorie 
produktów/ usług, w których notowano 
największe wzrosty, miały również 
relatywnie najwięcej wprowadzonych na 
rynek nowości. 

Łagodne przejście przez kryzys to nie tylko dobra strategia adaptacji, lecz także nastawienie pro-innowacyjne. 
Badania psychologiczne dowodzą, że w kryzysie najlepiej radzili sobie ci, którzy zmieniali swój stan umysłu i 
wykształcali w sobie nowe nawyki. Gorzej ci, który mieli skłonność do bardziej konserwatywnego myślenia.

Listopad 2019. In-Post wprowadza 
zdalne otwieranie skrytek

Lyft - niższa 
cena dla tych, 
którzy mogą 
poczekać 
dłużej (US)

spidersweb.pl

Chicago's Revolution 
Brewing tworzy trunek 

Malort na bazie 
przeterminowanego 

wskutek lockdownu piwa

covidinnovations.com
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Źródło: portalspozywczy.pl; ventecgm.com; Kantar Raport GenZ

Innowacyjne alianse?

Rodzą się alianse między korporacjami i organizacjami, które służą rozwiązaniu wspólnego problemu powstałemu 
wskutek pandemii. 

Sieć Aldi zatrudni pracowników 
McDonalda, którzy nie mogą 
pracować ponieważ lokale 

zostały zamknięte (D).

25 organizacji założyło platformę Wide 
Open School, która stawia sobie za 

zadanie: uczynienie nauki on-line’owej
bardziej inspirującą (wideopenschool.org).

Gracze rynkowi będą bardziej skłonni do podejmowania wspólnych inicjatyw - w ramach społecznego 
zaangażowania lub w interesie danej kategorii. Współdziałanie marek, często bardzo różnych, jest dobrze 
przyjmowane zwłaszcza w środowisku młodych konsumentów.

Biedronka nawiązuje 
współpracę z firmą Glovo, 
udostępniając dostawy na 

telefon

w
irtu

alne
m

e
dia

.pl
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Reasumując, zmieniający 
się świat zmienia nasze 
codzienne życie

Higiena, ochrona, 
zdrowie i… 
lokalność

Niepewność 
finansowa

Socjalizacja 
inaczej

Samo-
wystarczalność

Nowe role domu

Wygoda i e-
commerceTroska o planetę 

i najbliższe 
otoczenie
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Dziękuję!

Michał Rogowski

michal.rogowski@kantar.com
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