SUPERMARKETY
manipulacja i greenwashing

Greenwashing, czyli „zazielenianie” wizerunku
• Stwarzanie pozorów troski o środowisko (np. hasło: recykling opakowań).
• Finansowanie wydarzeń, akcji, konkursów związanych z ekologią.
Przykład: konferencja związana z tematem
Zero Waste (ideą nieprodukowania
odpadów), na której występowała jego
orędowniczka Bea Johnson (4.12.2016).
Jednym z głównych sponsorów konferencji
było Auchan, w którego sklepach
standardowo do każdych zakupów otrzymuje
się bezpłatne torebki foliowe.

Greenwashing, czyli „zazielenianie” wizerunku
• Wprowadzanie do oferty produktów
ekologicznych i pochodzących ze
Sprawiedliwego Handlu.
• W rzeczywistości:
• bardzo ograniczony wybór,
• produkty opakowane (nie na wagę),
• ceny wyraźnie wyższe niż produktów
konwencjonalnych,
• w dużej mierze są to produkty przetworzone.
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Greenwashing, czyli „zazielenianie” wizerunku
• Budowane wizerunku ekologicznego i
odpowiedzialnego sklepu/centrum handlowego.
• W rzeczywistości sama budowa parkingu przy centrum
handlowym powoduje powstanie zabetonowanej połaci
ziemi, zmywanej przez wody opadowe.
• Woda deszczowa, zamiast być wchłaniana przez ziemię,
zmywa z parkingów i aut wszystkie zanieczyszczenia
(benzyna, sól drogowa, metale ciężkie itp.), które
spływają m.in. do ścieków – co dzieje się z nimi dalej,
zależy od infrastruktury.
• Hałas – związany z dostawami.
• Zajmowanie przestrzeni: ogromne parkingi, wielkie
budynki, bez wartości estetycznej.
• Powierzchnie supermarketów i centrów handlowych
wymagają nakładu energii, aby je ogrzać, oświetlić itp.
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Narzucanie jednego rozwiązania
• Wszystkie supermarkety są projektowane w taki
sam sposób, niezależnie od miejsca budowy
sklepu: mogą różnić się skalą i wyglądem parkingu.
Jak nowoczesna kolonizacja.
• Łatwiej przewidzieć i narucić zachowania
klientów, gdy wszystkie sklepy są takie same.
• Supermarkety są budowane z myślą o osobach
zmotoryzowanych: po zakupy jedzie się raz
w tygodniu; duże zakupy, ale rzadziej. Im większe
zakupy planujemy, tym łatwiej do naszego koszyka
wkładamy produkty nadmiarowe.
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Nieetyczne strategie
• Zawsze najważniejszy jest zysk (a nie klient).
• Wielkie sieci handlowe są przygotowane na
przynoszenie strat przez sklepy – nawet przez kilka lat.
• Promocje: dotyczą najbardziej rozpoznawalnych
produktów, najczęściej kupowanych: przyciąganie
klienta do sklepu z założeniem, że przy okazji kupi inne
produkty z dużą marżą.

Nieetyczne strategie
• Sklepy wielkopowierzchniowe mogą pozwolić
sobie na przesycanie rynku (kolejne supermarkety
sieci w niedużych odległościach).
• Bombardowanie reklamami we wszelkich
możliwych mediach, na banerach, ulotkach itp. –
wmawianie ludziom, że w supermarketach zawsze
jest najtaniej.
• Niszczenie drobnego handlu – duży sklep może
mieć przez jakiś czas tak niskie ceny, że niewielkie
sklepy w okolicy tracą klientów.
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Nieetyczne strategie
• Unikanie podatków – strategie na globalną skalę,
aby jak najwięcej transakcji wliczać w koszty.
• Wymaganie od dostawców minimalizowania
kosztów – produkcja przenoszona do krajów
azjatyckich, które oferują tanią siłę roboczą.
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Sztuczki
• Stwarzanie wrażenia, że warzywa i owoce są
przywiezione prosto z pola,
• w rzeczywistości mogą minąć tygodnie i miesiące,
zanim owoce trafią z drzewa do sklepu (transport w
chłodniach, leżenie w dojrzewalniach).

• Spryskiwanie owoców i warzyw zraszaczami, aby
wyglądały świeżo.
• Woskowane np. jabłek, aby były ładniejsze, mniej
podatne na uszkodzenia.
• Używanie światła o określonej temperaturze
barwowej, aby żywność wyglądała na bardzo
świeżą.
• „Idealne” warzywa i owoce – muszą wyglądać tak
samo. Aby to osiągnąć, rolnicy stosują silne środki
ochrony roślin.
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Sztuczki
• Importowanie owoców i warzyw z odległych
krajów, aby taki sam asortyment był dostępny
cały rok,
• np. sprowadzanie do polskiego sklepu
ekologicznych ziemniaków ze Stanów
Zjednoczonych.

• Ustalanie nierównych cen, np. 6,78 zł – aby
sprawiać wrażenie, że jest to wynik
maksymalnej obniżki dla klienta.
• Działanie podprogowe, np. udowodniono, że
kolor pomarańczowy kojarzy się z niskimi
cenami.
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Sztuczki
• Ustawianie produktów w taki sposób, aby
klient myślał, że ma wybór i sam decyduje:
• najtańsze najniżej, te, które sklep chce sprzedać –
na wysokości oczu, najdroższe – wysoko.
Sugerowanie, że te ze „średniej półki” łączą jakość
i niską cenę.

• Inne pojemności niż te, które kupimy w
zwykłym sklepie (ale opakowanie takie samo).
• Zmiany miejsca ekspozycji towarów – gdy
klienci są już przyzwyczajeni do swoich ścieżek
zakupowych, sklep reorganizuje regały, aby
klient musiał od nowa się uczyć – cel:
zatrzymanie klientów jak najdłużej w sklepie.
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Produkty Sprawiedliwego Handlu
w supermarketach: kupować czy nie?
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