
  

Wzrost rynku produktów kosmetycznych 
dla mężczyzn: rozwiązania do znakowania 
i kodowania pomagają wzmacniać  
i chronić marki 



 

Specjaliści ds. kosmetyków, środków 
higieny osobistej i chemii gospodarczej 
w firmie Videojet obserwują coraz większą 
popularność produktów kosmetycznych 
dla mężczyzn oraz wpływ tego trendu 
na producentów w zakresie znakowania 
i kodowania informacji wymaganych przez 
przepisy.

Rozwijający się rynek kosmetyków dla mężczyzn wykroczył poza podstawowe 
produkty do golenia i perfumeryjne. Obecnie wielu mężczyzn dba o swój 
wygląd bardziej niż kiedyś, co powoduje wzrost sprzedaży produktów do 
pielęgnacji skóry i włosów dla mężczyzn, takich jak kremy nawilżające, 
pomady, olejki do brody, produkty do depilacji oraz korektory. Znany youtuber 
i specjalista w zakresie kosmetyków, Manny Gutierrez, mówi trzem milionom 
swoich subskrybentów, że makijaż „nie jest tylko dla kobiet i nie podlega 
żadnym regułom!”. Dane branżowe potwierdzają to stwierdzenie. Firma 
Euromonitor prognozuje, że rynek kosmetyków dla mężczyzn będzie rosnąć 
w tempie 5,2% rocznie i w 2020 r. osiągnie 60 mld USD.1 Większość tego 
wzrostu można przypisać coraz większej popularności produktów toaletowych 
dla mężczyzn.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na tendencje w obszarze 
kosmetyków dla mężczyzn jest utrzymująca się popularność bród. Mężczyźni 
są zainteresowani rytuałem pielęgnacji brody, a wzrost liczby nowych 
produktów do pielęgnacji, takich jak odżywki, olejki i serum, zaspokaja obecnie 
ten popyt.

1 http://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care



1 http://www.statista.com/statistics/287643/global-male-grooming-market-size/ 

 

Różnorodność ma kluczowe 
znaczenie

Podczas określania, jakie rozwiązanie z zakresu 
znakowania i kodowania najlepiej nadaje się 
do konkretnego zastosowania, trzeba wziąć 
pod uwagę rodzaj opakowania. Produkty 
kosmetyczne dla mężczyzn obejmują duży 
przekrój podłoży, od tworzyw sztucznych 
i szkła po laminaty i metale. 

Kosmetyki dla mężczyzn są produkowane z szeroką gamą opakowań i podłoży, więc podczas 
określania, jakie rozwiązanie z zakresu znakowania i kodowania najlepiej nadaje się do 
konkretnego zastosowania, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj opakowania. Producenci muszą 
dotrzymać kroku tendencjom w obszarze kosmetyków dla mężczyzn oraz ich opakowań, 
aby dostarczać mężczyznom niezbędne kosmetyki codziennego użytku. Ten rynek kieruje się 
w stronę bardziej tradycyjnych materiałów opakowaniowych, takich jak szklane fiolki i butelki 
oraz małe metalowe puszki. Wzrosła również popularność tubek, ponieważ są one jednymi 
z najwygodniejszych i najbardziej ekonomicznych opakowań — konsumenci mogą wycisnąć 
z nich niemal 100% produktu. Z powodu dużej powierzchni na opatrywanie marką, miejsce do 
znakowania informacji wymaganych przez przepisy jest zazwyczaj ograniczone. 



 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Videojet wykazały, że większość 
klientów zamieszcza na swoich produktach kody serii lub partii oraz daty 
wygaśnięcia ważności. Unikatowe kody na opakowaniach jednostkowych 
umożliwiają identyfikację w całym łańcuchu dostaw, co zmniejsza ryzyko 
podrabiania i nieautoryzowanej dystrybucji produktów. Kody mogą również 
ostrzegać konsumentów o datach wygaśnięcia ważności oraz ułatwić 
i usprawnić proces wycofywania produktu z rynku.

89% klientów zgodziło się, że wielkość produktu i obszar znakowania mają 
wpływ na to, jak i gdzie nanoszą informacje.2 Wysokiej jakości nadruki będą 
bardziej czytelne i nie będą kolidować z ogólnym wyglądem produktu. 

Ewolucja tendencji w dziedzinie opakowań sprawia, że producenci muszą 
sobie radzić z większą różnorodnością materiałów, co może mieć bezpośredni 
wpływ na wybrane rozwiązanie z zakresu znakowania i kodowania. 
47% respondentów pracuje z co najmniej ośmioma rodzajami opakowań3 
i nanosi różne oznakowania, od samego numeru serii lub partii po kod 2D. 
Ponadto na rynku pojawia się nowa generacja opakowań ekologicznych, jak 
również kosmetyków i środków higieny osobistej w mniejszych opakowaniach, 
zapewniających elastyczność i wygodę.

 2 Źródło: TechValidate. https://www.techvalidate.com/tvid/D14-838-E1B 
 3 Źródło: TechValidate. https://www.techvalidate.com/tvid/F25-C60-8DF



 

Wybór technologii 
znakowania odpowiedniej 
do zastosowania

Ważne jest nawiązanie współpracy z partnerem z branży urządzeń do 
znakowania i kodowania, który rozumie markę produktu i jest w stanie 
zaoferować rozwiązania z zakresu znakowania do wszystkich sytuacji. 
Producenci artykułów kosmetycznych dla mężczyzn skupiają się na jakości 
kosztem szybkości z powodu operacji ręcznych na liniach produkcyjnych. 
Oznacza to, że wygląd kodu lub oznaczenia jest bardzo ważny.

Firma Videojet współpracuje ze swoimi klientami w celu zapewnienia, że 
uwzględniony zostanie każdy szczegół — od dopasowania kolorów, kształtów 
i lokalizacji oznakowań po zagwarantowanie, że uzupełniają one projekt 
opakowania. Rozwiązania laserowe są popularne w sektorze kosmetyków 
dla mężczyzn, ponieważ mogą być używane do nanoszenia wyraźnych 
oznakowań, logo i tekstu bezpośrednio na etykiety i opakowania. Laser nadaje 
się również idealnie do szkła, ponieważ tworzy wykończenie bardzo wysokiej 
jakości, szczególnie w przypadku, gdy służy do usuwania wierzchniej warstwy 
farby na dekorowanych butelkach.



 

Atramentowy druk ciągły (CIJ)

•  Uniwersalne rozwiązanie do znakowania 
bezpośrednio na zamknięciach, opakowaniach 
i etykietach, zwłaszcza w przypadku opakowań 
o różnych rozmiarach i kształtach

•  Dzięki niższym kosztom początkowym druk CIJ 
to idealne rozwiązanie dla klientów drukujących 
podstawowe kody 2D oraz numery serii lub partii

Termiczny druk atramentowy (TIJ)

•  Kody o wysokiej rozdzielczości na pudełkach 
kartonowych, opakowaniach papierowych 
i innych pojemnikach specjalnych

•  Technologia TIJ, wykorzystująca zazwyczaj 
wkłady HP, niemal całkowicie eliminuje wycieki 
atramentu i zabrudzenia oraz łatwo integruje się 
z liniami produkcyjnymi

Nadruk termotransferowy (TTO)

•  W przypadku opakowań elastycznych 
technologia TTO to idealne rozwiązanie do 
znakowania na foliach z tworzywa sztucznego 
przed zapakowaniem produktu

•  Możliwość nadruku numerów kodów, logo, 
nazw, a nawet kodów kreskowych na rękawach 
z tworzywa sztucznego

Systemy znakowania laserowego

•  Wszechstronne i łatwe w użyciu na różnych 
podłożach, takich jak opakowania kartonowe, 
z tworzywa sztucznego, szklane i inne

•  Niewymagające użycia atramentu ani 
rozpuszczalników drukarki laserowe zmniejszają 
zapotrzebowanie na dodatkowe materiały 
eksploatacyjne i wpływ produkcji na środowisko



 

Ważnym czynnikiem dla 
producentów kosmetyków dla 
mężczyzn jest również szybkość 
zmiany produktów. Często 
wytwarzają wiele różnego rodzaju 
produktów w krótkich seriach, 
dlatego zmiany produkcyjne są 
częste i istnieje ryzyko błędów. 
Większość produktów Videojet 
wyposażonych jest w interfejs 
CLARiTY™; jest to prosty interfejs 
uniwersalny, który pomaga  
w konfiguracji zadania i zapewnia 
nanoszenie prawidłowych 
oznakowań na prawidłowe  
produkty — co przyczynia się do 
ograniczenia błędów, poprawek 
i odpadów. Możliwość skrócenia 
czasu zmiany produktu i zwiększenia 
kontroli jakości nadruków oznacza, 
że większą uwagę można poświęcić 
produkcji.

Wzrost popularności kosmetyków 
dla mężczyzn sprawia, że tak samo 
musi być z ich producentami. Szeroka 
gama rozwiązań do znakowania 
i kodowania firmy Videojet może 
pomóc zapewnić, że znakowanie 
będzie integralną częścią projektu 
opakowania, co pozwoli uzyskać 
wysokiej jakości oznakowanie 
stanowiące uzupełnienie marki.



 

Zadzwoń pod numer 887 444 600 
napisz na adres handel.em@videojet.com

Videojet Technologies Sp. z o.o  
Ul. Kolejowa 5/7  
01-217 Warszawa, Polska 

Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży 
identyfikacji, znakowania i kodowania produktów. Nasza oferta obejmuje 
szeroki asortyment atramentów do każdej powierzchni oraz profesjonalny 
serwis urządzeń.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży 
pakowanych artykułów konsumenckich, 
produktów farmaceutycznych i produktów 
przemysłowych w zwiększaniu wydajności, 
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za 
trendami na rynku i zmianami przepisów. Firma 
Videojet jest liderem technologii i ekspertem 
w dziedzinie atramentowego druku ciągłego (CIJ), 
termicznego druku atramentowego (TIJ), 
znakowania laserowego, nadruku 
termotransferowego (TTO), znakowania 
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz
różnych technologii drukowania. Na całym świecie 
zainstalowano już ponad 345 000 drukarek firmy 
Videojet

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad 
dziesięciu miliardach produktów dziennie. 
Oferujemy pomoc w zakresie sprzedaży, serwisu, 
szkoleń oraz stosowania naszych rozwiązań za 
pośrednictwem ponad 4000 pracowników biur 
firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć 
dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy 
obsługują 135 krajów.

Siedziba globalna

Biura sprzedaży i placówki 
serwisowe firmy Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje, w których znajdują się biura 
sprzedaży i placówki serwisowe 
firmy Videojet

Kraje, w których znajdują się biura 
sprzedaży i placówki serwisowe 
partnerów firmy Videojete

mailto:handel.em@videojet.com

