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Źródło: Opracowano na podstawie: Polski Karp, 2021; MPR, 2021; Europanel, 2019 



Penetracja rynku  

a wiek decydenta zakupowego 
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Źródło: Polski Karp 2021 

Źródło: MPR, 2021 



Smak i / czy tradycja? 
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Źródło: Świętokrzyski Karp, 2020 



Smak i / czy tradycja? 
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Źródło: Polski Karp, 2021 



Smak i / czy tradycja? 
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Źródło: Polski Karp, 2021 



Czy karp to ryba do konsumpcji 

całorocznej? 
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Źródło: Polski Karp, 2021 



Ceny… 

Źródło: "Gazeta Gdańska" nr 278  

z 7-8 grudnia 1935 r. 

 



Postrzeganie cen karpi 
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Źródło: Polski Karp, 2021 



Wpływ cen karpi 
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Źródło: Świętokrzyski Karp, 2020 



Walory pro-zdrowotne ryb 



Postrzeganie walorów pro-zdrowotnych 

wybranych gatunków ryb 
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Źródło: PTRyb, 2020 



Czy karp jest hodowany w warunkach 

zbliżonych do naturalnych? 
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Źródło: Polski Karp, 2021 * Odpowiedzi wszystkich respondentów 



Czy karp jest hodowany w warunkach 

zbliżonych do naturalnych? 

Źródło: Polski Karp, 2021 * Odpowiedzi respondentów wg grup wiekowych 
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Podsumowanie 

• Karpie są postrzegane jako ważny element kolacji wigilijnej przez 

zdecydowaną większość konsumentów 

• Dla zdecydowanej większości konsumentów karp jest rybą nie tylko 

tradycyjną, ale też smaczną – dlatego też wielu konsumentów oczekuje 

jego dostępności poza sezonem świątecznym 

• Konsumenci są bardzo spolaryzowani w kwestii oceny tego czy karp jest 

drogi, czy też tani 

• Karp w małym stopniu postrzegany jest jako ryba o wybitnych walorach 

pro-zdrowotnych, na tym polu przegrywa zarówno z popularnymi rybami 

morskimi, jak i hodowlanymi rybami łososiowatymi 

• Konsumenci są podzieleni w swoich opiniach nt. tego czy karp hodowany 

jest w warunkach sztucznych, czy też zbliżonych do naturalnych 



Wnioski 
• Wydaje się, że łatwiejsze i skuteczniejsze mogą być działania zmierzające 

do zwiększenia częstotliwości spożywania karpi, niźli działania 

prowadzące do pozyskania nowych konsumentów (choć i tutaj jest jeszcze 

pewien niewielki potencjał). Choć dziś o wolumenie sprzedaży decyduje 

okres przedświąteczny – potencjał wzrostowy znajduje się poza tym 

okresem 
 

• Poziom wiedzy na temat metod hodowli karpi, warunków w jakich 

prowadzona jest hodowla jest niski i wymaga działań edukacyjnych, 

szczególnie skierowanych do młodych nabywców. Działania promocyjne 

oparte o ten wątek wydają się mieć większy potencjał niż np. działania 

podkreślające szczególny wpływ na zdrowie konsumentów 
 

• Karp ma dość dobry wizerunek, ma przyszłość, ale wymaga stałych 

inwestycji w rynek. Jak każdy inny produkt na niezwykle konkurencyjnym 

rynku żywnościowym 



Dziękujemy za uwagę 
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Źródła danych – analiza wyników badań ilościowych: 

Badania IMAS International na 1000-osobowej reprezentatywnej grupie respondentów w wieku 18-74 

lata, zrealizowane metodą CAWI, w: 

- październiku 2020 r. na zlecenie PTRyb (cyt. jako PTRyb, 2020)  

- listopadzie 2020 r. na zlecenie Polski Karp Sp. z o.o. (cyt. jako Polski Karp, 2020) 

- grudniu 2020 r. na zlecenie LGR Świętokrzyski Karp (cyt. Jako Świętokrzyski Karp, 2020) 

- styczniu 2021 r. na zlecenie Polski Karp Sp. z o.o. (cyt. jako Polski Karp, 2021) 

- maju 2021 na zlecenie Magazynu Przemysłu Rybnego (cyt. jako MPR, 2021)  

Panel Gospodarstw Domowych, GfK Polonia, styczeń-grudzień 20219 (cyt. jako Europanel, 2019) 
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