
Azjatycki 
rynek mięsa

Nie przegap swojej szansy. 
Obecnie jest dobry czas, 

by pomyśleć o współpracy 
z rynkami azjatyckimi.
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4,5 mld ludzi

5,5% PKB (średnio):

21,95 bln USD (2020)
30,28 bln USD (2024)

60% globalnej wzrostu w 2030 roku

90% z 2,4 mld populacji klasy średniej będzie w Azji 

towary i usługi 
premium

wartość 

do ceny
konsument
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cechy azjatyckiego rynku

różnorodność kulturowa 
dominują islam, buddyzm

subrynki np. Indie, Malezja

produkty
ukierunkowana oferta, 

zdrowe produkty, zrównoważona 
produkcja

zakupy 
wielokanałowy, 

w dogodnym dla siebie czasie
sklepy convenience
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innowacyjność

od pola do stołu

kompartmentyzacja
(ASF, CSF, ptasia grypa inne)

cyfrowa gospodarka mięsna 
(5G)
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jakość
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Jak zacząć eksport do Azji?



Odpowiedzieć sobie 
na pytanie:

Dlaczego do Azji

nie powinienem

jechać?
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szybki interes

przedsięwzięcie

cierpliwość
średniookresowe 

myślenie
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Chiny
krajowe normy jakościowe GB

doświadczenia z rynku tureckiego –
Xinjiang (lud turecki)

Japonia
wymagający jakości klient

Filipiny
Codex Alimentarius Commision (CAC)

reguły  wydane przez 
Agencję Żywności i Leków

(US FDA)

Wietnam
Umowa FTA z UE

Korea Południowa 
rynek halal (Halal Trade Expo Korea)

Hongkong
rynki transferowe: Chiny, Wietnam

Singapur
rynek transferowy do Azja Południowa

Indie
nie wołowina ale drób

Indonezja i Malezja
halal, ale również wieprzowina

Australia 
konserwy wieprzowe z Polski
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Czego oczekuje konsument w Azji od importowanego mięsa?

Pewnego, bezpiecznego i wysokiej jakości białka zwierzęcego

Czystej (zielonej/ekologicznej) 
hodowli i produkcji

Na azjatyckim rynku halal, istotna jest kwestia dobrostanu 
w rozumieniu halal

Umiejętności wyjaśnienia i zapewnienia standardu bioasekuracji

Wolnej od GMO oraz niskiej zawartości leków w tym antybiotyków

Dobrej ceny 
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Sprzedaż poprzez wartość (pricing)



Myślenie pricingowe

Przyczyny niskiej 

efektywności cenowej
• Brak odpowiedniego monitorowania 

systemu zarządzania sprzedażą. 

• Brak długofalowych relacji z klientami.

• Brak odpowiedniego wsparcia 
marketingowego i promocyjnego.

• Niewłaściwie zdefiniowane lub 
zdefiniowane ale słabo efektywne 
procesy handlowe.

• Brak polityki sprzedaży.

• Nieodpowiednie wykorzystanie 
istniejących zasobów.

Jak 

zbudować marżę? 
• Czy znane są nam kryteria zakupowe 

klienta?

• Czy posiadamy / lub budujemy własne 
środowisko sprzedaży?

• Jakie kryteria decydują o przyznawaniu 
rabatów oraz innych warunków 
handlowych?

• Czy znany jest nam poziom skłonności do 
zapłaty przez klienta? Czy badamy ten 
poziom?

• Czy różnicujemy naszą strategie cenową w 
zależności od kategorii i produktu?Czy
stosujemy systemy elastyczności cenowej?
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Chiny
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Uprawnienia eksportowe do Chin 
dla polskich zakładów mięsnych

(17 zakładów)

SuperDrob SA
PPUH Prosper Sp. z o.o.

Indykpol SA
ZD Koziegłowy Sp. z o.o.

Pago Sp. z o.o.
Cedrob SA (2 zakłady)

Roldrob
Sokołów SA (3 zakłady)

ZM Zakrzewscy 
ZM Skiba

Animex Foods Sp. z o.o.
Agro-Handel Sp. z o.o.
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Wpływ ASF na chiński rynek wieprzowiny
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Najniższa cena/kg - północne Chiny        Najwyższa cena/kg - południowe Chiny

38,88 CNY = 23,32 PLN średnia cena/kg 45,73 CNY = 27,43 PLN
42,47 CNY = 25,48 PLN
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3-letni plan odbudowy pogłowia świń w Chinach
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Bioasekuracja
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Nagroda za zgłoszenie ogniska ASF

3000 - 10 000 CNY (1650 - 5500 zł) nagrody 

dla sygnalisty 举报人 [wym. dzi bao żen], 

a jeśli zgłoszenie było szczególnie istotne 

to 1x max. nagroda 30 000 brutto (16 500 zł)

Na 30.04.2020 roku 

32 prowincje (w tym regionów 

autonomicznych) posiada 

i realizuje plan odbudowy hodowli świń

Cel rządu

przywrócić poziom 

pogłowia świń

do poziomu 80% 

do końca 2020

Wzrost podaży 

wieprzowiny 

w Chinach

II połowa 2020 roku

Import w 2020 roku – plany chińskiego rządu

70% samowystarczalności produkcji krajowej

mięso ogólnie import 6 mln ton

3,5 - 4 mln ton wieprzowiny
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Mały, rolny bank Zhejiang Linhai Rural Commercial Bank za założenie konta 

w kwocie min. 10 000 CNY (5500 PLN) i utrzymaniu przez 3 m-ce 

klientom oferuje 1/2 kg wieprzowiny oraz udział w losowaniu kolejnego pół kg
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谢谢
Dziękuję za uwagę

@jackostrzelecki
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