




Żyj oryginalnie.
Podrobione rzeczy. Podrobiony styl.





Fakty



Podrabiane jest wszystko, 
na co istnieje popyt.



W 2019 roku: ok 2,5% światowego handlu. 

Rynek podrobionych towarów wynosi więcej 
niż PKB Irlandii czy Portugalii za 2019 rok.

Global Trade in Fakes,

Handel podróbkami: rynek jest wart więcej niż gospodarka Irlandii 
(obserwatorgospodarczy.pl)

https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/04/23/globalny-rynek-podrobek-jest-wart-wiecej-niz-gospodarka-irlandii/


Prawie 7% towarów przywożonych do Unii Europejskiej to podróbki. 

Ich wartość przekracza 121 miliardów euro (2019).

Badanie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) oraz Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)



Na handlu podróbkami tracą wszyscy…

… co więcej, mamy do czynienia ze społecznym przyzwoleniem 
na zakup tzw. podróbek. 



20% 70%
✓najczęściej osoby mające od 23 do 35 lat (28,1%) 

oraz w wieku 18-22 lat (20,4%).

✓ 36,4% z nich deklaruje, że raczej tego nie robi.

UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy Modern Commerce w maju 2021.
N=1122 dorosłych Polaków.





✓ Europejczyków w wieku 15-24 lat celowo 
kupiło co najmniej jeden podrobiony produkt 
w ostatnim roku celowo lub przypadkowo.

52%

(+23%) 
14% w 2019 vs. 37% w 202237%

✓ Europejczyków kupiło celowo podrobiony 
produkt.



✓ młodych ludzi w Polsce 
celowo nabyło podróbkę 

44% 19%
✓ młodych Polaków świadomie uzyskało 

dostęp do pirackich treści



Jakie podróbki są kupowane najczęściej?



17%
odzież i akcesoria

14%
obuwie

13%
urządzenia elektroniczne

12%
artykuły higieniczne, kosmetyki, wyroby do 

higieny osobistej, perfumy



37%

odzież i akcesoria



29 %

obuwie



26%

artykuły higieniczne, kosmetyki, 
wyroby do higieny osobistej, perfumy



20%

zabawki



Dlaczego kupujemy podróbki?



✓czysta oszczędność (51%) 

✓chęć posiadania czegoś ładnego (34%)
✓chęć zyskania lepszego samopoczucia (28,4%)
✓potrzeba zaimponowania znajomym i rodzinie (14%)



…co ciekawe:

… najczęściej zakup podróbek deklarują osoby 
zarabiające miesięcznie ponad 9 tys. zł netto (35%)

✓ od 7 do 9 tys. zł netto (22%)

✓ od 1 do 7 tys.  zł netto (22%)

✓ poniżej 1 tys. zł netto (21%)



Żyj oryginalnie.
Podrobione rzeczy. Podrobiony styl.



#ŻyjOryginalnie to idea kupowania i otaczania się 
oryginalnymi produktami.

Wezwanie do szczerości wobec siebie i innych, 
do autentyczności, oryginalności.







Cel kampanii.



Zwrócenie uwagi na temat podróbek.

Pokazanie w sposób lekki i emocjonalny, że zakup 
podróbek jest niemodny i ,,słaby”- zniechęcenie do ich 
zakupu.

Danie praktycznych informacji na temat tego na co zwrócić 
uwagę przy zakupach- co cechuje oryginalne produkty.

Dotarcie z przekazem do 8 mln 
unikalnych odbiorców w dniach 1-18 grudnia 2022.



Odbiorcy kampanii.



✓ Odbiorcy tworzące i rozwijające swój 
osobisty styl i preferujące społecznościowy 
styl życia.

✓ Osoby aktywne online, z cechami 
wskazującymi na skłonność do robienia 
większości zakupów w sieci.



3 główne grupy odbiorców:

✓ Młodzież / studenci w wieku od 18 do 22 lat 
(często wciąż polegający na rodzicach)

✓ Młodzi dorośli w wieku od 23 do 35 lat 
(którzy sami dokonują zakupów)

✓ Dojrzali dorośli w wieku od 35 do 55 lat
(zarówno jako rodzice i kupujący)



… and others!



#ŻyjOryginalnie

www.zyjoryginalnie.pl

http://www.zyjoryginalnie.pl/
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