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FUNKCJONALNOŚĆ 
I ESTETYKA TO DWA
GŁÓWNE TRENDY
OBSERWOWANE 
W KATEGORII
DYSPENSERÓW 
I SERWETEK DO NICH.
PODAJNIKI SĄ TAK
PROJEKTOWANE, ABY
KLIENT NIE WYCIĄGAŁ
WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ
SERWETKI NA RAZ, 
A SAME SERWETKI CORAZ
CZĘŚCIEJ ZAWIERAJĄ 
NP. LOGO RESTAURACJI. 

Hi gie na to pod sta wa każ de go do brze pro wa dzo ne go lo ka -
lu ga stro no micz ne go. I nie ma zna cze nia, czy mo wa
o ba rze mlecz nym, szyb kiej ob słu gi, czy mod nej re stau -
ra cji, w któ rej ser wo wa ne są da nia z naj wyż szej pół ki.

Pierw szy kon takt klien ta z lo ka lem roz po czy na się od wy bo ru sto li -
ka, a bród od strę cza. Jak wy ni ka z ra por tu fir my Ma kro Cash & Car -
ry „Pol ska na Ta le rzu 2015”, do po now ne go od wie dze nia lo ka lu znie -
chę ca nie tyl ko ja kość dań (na ten czyn nik wska za ło 72 proc. ba da -
nych), ob słu ga (61 proc.), ale także brak czy sto ści wła śnie (55 proc.).

Oka zu je się na wet, że brud od stra sza klien tów bar dziej niż np. zbyt
wy so kie ce ny (50 proc.). I nie cho dzi tu tyl ko o to a le ty, ale tak że in -
ne pro duk ty, któ re po zwa la ją za cho wać czy stość pod czas po sił ków,
jak na przy kład dys pen se ry i ser wet ki. Miej sce ich usy tu owa nia za le -
ży od for my po wa dzo ne go lo ka lu i spo so bu kon sump cji, ale za sa da
jest pro sta. Klient po wi nien mieć moż li wość się gnię cia po ser wet kę
w miej scu spo ży wa nia po sił ku lub/i w miej scu je go od bie ra nia.
Co raz czę ściej, zwłasz cza w do brych lo ka lach, li czą się też funk cjo nal -
ność oraz es te ty ka pro duk tów. Naj tań sze cien kie ser wet ki po da ne

NA STÓŁ
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SERWETKI

Największą popularnością w ofercie Duni cieszą się serwetki w kolorze białym, a także
wzór w czarno-białą kratkę
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w srebr nych sto ja kach ro dem z PRL spraw dzą się więc w ba -
rach szyb kiej ob słu gi, ale w mod nych re stau ra cjach już nieko -
niecz nie. Waż ne jest też sa mo do zo wa nie. No wo cze sne dys -
pen se ry są tak pro jek to wa ne, aby gwa ran to wać wy cią gnię -
cie tyl ko jed nej ser wet ki na raz, co bez po śred nio wpły wa na
ogra ni cze nie zu ży cia oraz kosz tów po no szo nych przez re -
stau ra to rów. – Z na szych ba dań wy ni ka, iż roz wią za nia ofe -
ro wa ne przez mar kę Tork po tra fią ogra ni czyć zu ży cie
o minimum 25 proc. w po rów na niu z tra dy cyj ny mi sys te ma -
mi ser we tek dys pen se ro wych – pod kre śla Woj ciech Ni zio,
brand com mu ni ca tion ma na ger w fir mie SCA Hy gie ne. Przy -
zna je on tak że, że je śli
klien to wi za le ży głów nie
na eko no mi ce roz wią za -
nia i du żej wy daj no ści,
wy bie ra on stan dar do wą
bia łą ser wet kę. Przy by wa
jed nak tych klien tów, któ -
rzy kła dą na cisk na ja kość
sa me go pro duk tu oraz po -
szu ku ją ele men tów od -
róż nia ją cych od in nych.
Są to np. wy so kiej ja ko ści
ser wet ki ma ją ce spe cjal ny
de kor lub sper so na li zo wa -
ny na druk, któ ry za pa da
klien to wi w pa mięć.
– Z nie za leż nych ba dań
wy ni ka, że 75 proc. użyt -
kow ni ków zwra ca uwa gę
na na dru ki na ser wet kach,
a 70 proc. za pa mię tu je in -
for ma cję na nich za war tą
– za pew nia Woj ciech
Nizio. 
Tak że Ma riusz Pe tel czyc,
ko or dy na tor sprze da ży
w fir mie La mix,
informuje, że ofe ro wa ne
przez fir mę ser wet ni ki
z obu stron ma ją spe cjal -
ną kie szeń, w któ rej
umiesz cza na jest gra fi ka. Każ dy klient mo że więc po zo sta -
wić tę pro po no wa ną przez La mix lub wło żyć wła sną sper -
so na li zo wa ną gra fi kę, na przy kład me nu re stau ra cji. Je śli
cho dzi o kwe stię wy cią ga nia ser we tek, to ich pro duk cja opie -
ra się na tech no lo gii po zwa la ją cej na za zę bie nie się po szcze -
gól nych list ków, co oczy wi ście ma za po bie gać wy cią ga niu
z po daj ni ka wię cej niż jed nej ser wet ki na raz. – Każ da
serwet ka pro du ko wa na jest tak sa mo. Nie dzie li my pro duk -
tów na ni sko i wy so ko bu dże to we. Je dy ne roz róż nie nie wy -
ni ka z za leż no ści od wiel ko ści dys pen se ra – do da je Ma riusz
Pe tel czyc. 

La mix pro du ku je ser wet ki bia łe z wie lo war stwo wej bi buł ki
ce lu lo zo wej, w dwóch róż nych roz mia rach. No wo ścią, któ ra
po ja wi się w sprze da ży w czwar tym kwar ta le te go ro ku, bę -
dą tzw. ser wet ki Tab -Nap, a więc pa ko wa ne jed nost ko wo
w kar to no we pu deł ko, któ re dzię ki spe cjal ne mu de si gno wi
i gra fi ce sta no wi jed no cze śnie po daj nik do ser wet ki. 
Wszyst kie ser wet ki z ofer ty Du ni prze zna czo ne do kla sycz -
nych dys pen se rów me ta lo wych to ser wet ki jed no war stwo -
we. Naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się ser wet ki w ko lo rze
bia łym, a tak że wzór w czar no -bia łą krat kę. W port fo lio Du -
ni są tak że ko lo ry: żół ty, czer wo ny, gra na to wy oraz eko lo -

gicz ny kraft. Ten ostat ni
cie szy się co raz więk szą
po pu lar no ścią w na dru -
kach in dy wi du al nych.
– Wy ko nu je my też in dy -
wi du al ne na dru ki na kla -
sycz nych ser wet kach jed -
no war stwo wych do dys -
pen se rów me ta lo wych
oraz na ser wet kach Du ni -
soft 20 x 20 cm w jed no -
ra zo wych dys pen serach
kar to no wych – mówi
Joanna Rybak, spe cja li sta
ds. ob słu gi klien ta w fir -
mie Du ni Sa les Po land. –
Naj więk sze za mó wie nie

jest wła śnie re ali zo wa ne
dla Te sco Bi stro, ale
otrzy mu je my też bar dzo
du żo zle ceń bez po śred nio
od re stau ra cji i ho te li
– dodaje. 

Pla sti ko we, 
me ta lo we, 
kar to no we
Do zow ni ki naj czę ściej
wy ko na ne są z pla sti ku,
po nie waż jest to two rzy -
wo na ty le wy trzy ma łe,

że bar dzo do brze spraw dza się w miej scach o du żym na tę że -
niu ru chu. Do dat ko wo pla stik jest re la tyw nie ma ło skom pli -
ko wa nym two rzy wem do ob rób ki, dzię ki cze mu ce na do -
zow ni ków mo że po zo stać na po zio mie nie zbęd ne go mi ni -
mum. Jest to też pro dukt naj czę ściej prze ka zy wa ny klien tom
za dar mo, w ra mach współ pra cy lub za sym bo licz ną kwo tę.
Tak jest w przy pad ku m.in. fir my SCA Hy gie ne. – Na si klien -
ci w du żej mie rze ko rzy sta ją z moż li wo ści wy na ję cia do zow -
ni ków za sym bo licz ną kwo tę, dzię ki cze mu nie po no szą kosz -
tów ich za ku pu, a je dy nie zo bo wią zu ją się do ku po wa nia ser -
we tek z na szej ofer ty – mó wi Woj ciech Ni zio. W port fo lio
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mar ki Tork naj le piej sprze da ją się do zow ni ki o ma łych roz -
mia rach, gdyż od se tek ma łych lo ka li ga stro no micz nych
w Pol sce jest naj wyż szy. Po nad to ma ją one kom pak to wy roz -
miar, dzię ki cze mu moż na je usta wić tak że na ma łych sto li -
kach, np. w lo dziar niach. Obec nie głów nym pro duk tem z tej
ka te go rii jest sys tem N10 – Tork Xpres snap Snack – ma ły do -
zow nik do ser we tek w skład ce na sto lik.
Do więk szych lo ka li sa mo ob słu go wych Woj ciech Ni zio po le ca
do zow ni ki o du żej po jem no ści, np. Tork Xpres snap – do zow nik
do ser we tek w skład ce na la dę. Re stau ra cje, któ rych wła ści cie -
lom za le ży na dłuż szej in te rak cji z klien tem i at mos fe rze za -
chę ca ją cej do spę dze nia w tym miej scu wię cej cza su, fir ma za -
chę ca do umiesz cze nia do zow ni ków
z ser wet ka mi na każ dym sto li ku, aby
klien ci mie li sta ły do stęp do wszyst kich
po trzeb nych ele men tów bez ko niecz no -
ści wsta wa nia od sto łu. Do zow ni ki mo -
gą być wy ko rzy sta ne ja ko re kla ma lub po
pro stu do dat ko we na rzę dzie do ko mu ni -
ka cji z klien ta mi. W ofer cie Tork każ dy
do zow nik do ser we tek dys pen se ro wych
ma bo wiem spe cjal ne pa ne le re kla mo we
AD -a -Glan ce, na któ rych moż na umie -
ścić do wol ny prze kaz. Po nad to wcho dząc
na stro nę www.tork.pl, moż na sa mo -
dziel nie za pro jek to wać ta ką re kla mę, ko -
rzy sta jąc z dzie sią tek przy go to wa nych
sza blo nów. – Od ja kie goś cza su ob ser wu -
je my też ro sną ce za in te re so wa nie pro -
duk ta mi kla sy pre mium, na wet w kon -
tek ście sys te mów ser wet ko wych. Cho dzi
tu przede wszyst kim o wyż szej ja ko ści
ser wet ki ma ją ce do dat ko wo per so na li zo -
wa ne na pi sy lub de kor, a tak że o wy so -
kiej kla sy do zow ni ki wy ko na ne z uni ka -
to wych ma te ria łów, np. z drew na orze -
cha – do da je Woj ciech Ni zio. 

W ofer cie fir my Du ni obok me ta lo wych do zow ni ków no wo -
ścią są do zow ni ki kar to no we. – Na sza fir ma du ży na cisk sta -
wia na eko lo gię, cze go re zul ta tem są pro duk ty li nii eco echo.
Do dat ko wą za le tą tych jed no ra zo wych dys pen se rów jest hi -
gie na – ser wet ka, któ rej chce użyć klient, nie by ła wcze śniej
do ty ka na przez in ną oso bę – pod kre śla Jo an na Ry bak. Za zna -
cza ona, że dla przed sta wi cie li, wła ści cie li, me ne dże rów po ję -
cie do brej ja ko ści na bie ra no we go zna cze nia. Za czy na ją zwra -
cać uwa gę nie tyl ko na je dze nie i je go spo sób po da nia, ale też
na ca łą otocz kę miej sca – ob ru sy, ser wet ki, bież ni ki pa su ją ce
do wy stro ju. – Jak wia do mo, je my przede wszyst kim ocza mi.
Do dat ko wy mi ły ak cent w po sta ci pięk nej, sta ran nie uło żo -
nej ser wet ki na tych mia sto wo pod no si wa lo ry lo ka lu – uwa -
ża Jo an na Ry bak. 
Po daj ni ki do ser we tek wie lo krot ne go użyt ku oferowane
przez La mix wy ko na ne są z pla sti ku ABS. Każ dy po daj nik
ma du żą, gu mo wą sto pę za po bie ga ją cą prze su wa niu się po
po wierzch ni bla tu lub sto łu, co ma za po bie gać ich przy pad -
ko we mu zrzu ce niu. Jak pod kre śla Ma riusz Pe tel czyc, każ dy
me ne dżer wie, że re al ne ko rzy ści fi nan so we osią ga się dzię -
ki po wra ca ją cym klien tom. A jest to moż li we głów nie dzię -
ki od po wied nie mu me nu, ser wi so wi, ale tak że do stęp no ści
pro duk tów niezbędnych w utrzy ma niu hi gie ny i czy sto ści.
– Mam tu na my śli za rów no ser wet ki, jak i pro duk ty znaj -
du ją ce się w to a le tach. Klient po wi nien czuć się do ce nio ny
i usza no wa ny przez naj wyż szej ja ko ści ser wet ki, ręcz ni ki
do rąk i pa pier to a le to wy. Ba da nia kon su menc kie do wo dzą,
że ja kość i po ziom re stau ra cji oce nia ny jest przez klien tów

tak że po czy sto ści to a let – mó wi
Ma riusz Pe tel czyc. Je go zda niem
po dob ny wpływ na te oce ny ma -
ją in ne środ ki, któ re po zwa la ją
za cho wać czy stość pod czas po -
sił ków. Dla re stau ra cji waż ne jest
rów nież to, aby kosz ty, któ re
mu szą po nieść na za pew nie nie
ta kie go stan dar du, by ły przy -
stęp ne. I tu na rę kę re stau ra to -
rom idą pro du cen ci. Jak in for mu -
ją, dys pen se ry sprze da wa ne są
na wet po 1 sztu ce, ale już ser -
wet ki – w eko no micz nych opa -
ko wa niach zbior czych. 

DOZOWNIKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE  
JAKO REKLAMA LUB PO PROSTU DODATKOWE
NARZĘDZIE DO KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

Według Wojciecha Nizio, brand communication managera w firmie SCA Hygiene
(Tork), przybywa klientów, którzy kładą nacisk na jakość samego produktu oraz

poszukują elementów odróżniających go od innych

W firmie Lamix nowością, która pojawi się w sprzedaży w IV kw. tego roku, będą tzw.
serwetki Tab-Nap, a więc pakowane jednostkowo w kartonowe pudełko 
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