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Nejrychleji rostoucí sektor

Rostoucí podíl koček v roli mazlíčka - souvisí 

Krmiva pro kočky tvoří 56 % prodejní

Zvyšuje se zájem 

se životním stylem nadcházejících generací

hodnoty ve sledovaných zemích

o hotová krmiva

Mokrá krmiva pro kočky představují 

68 % hodnoty prodejů

Trh se stále více 

specializuje

 

Krmiva pro domácí mazlíčky jsou jedním z nejrychleji rostoucích 
odvětví potravinářského průmyslu – počet mazlíčků v domácnostech 
konstantně roste.

Změřeno bylo 19 zemí, a některé z nich zaznamenaly dvouciferný 
nárůst trhu. Ve všech těchto zemích se prodalo více než 12 milionů 
tun krmiva pro domácí mazlíčky v hodnotě 22 mld. EUR.

Trh se stále více specializuje. Roste zájem o hotová krmiva před 
doma připravovaným krmením, hlavně z hlediska pohodlnosti, 
rychlosti přípravy a zajištění dobré kondice zvířete.

56 % hodnoty trhu s krmivy pro domácí mazlíčky představují 
krmiva pro kočky (48 % objemu trhu), z toho kategorie mokrých 
krmiv pro kočky (konzervy, kapsičky, pasty atp.) tvoří 68 % hodnoty. 
Toto procento je v některých zemích dokonce ještě vyšší, přibližně 
80 % mokrých krmiv se prodává v kategorii koček  
(např. v Rakousku, Německu, Turecku, Spojeném království).

Trh s krmivy pro kočky roste ve všech kategoriích 
a hlavní potenciál růstu nacházíme především v prodejní 
hodnotě ve spojitosti s trendy spotřebitelského chování.

Protože kočky jsou velmi vybíravá stvoření, mají majitelé koček 
tendence kupovat krmivo s vyšší frekvencí, v menších baleních 
(která jsou dražší na 1 kg) a v několika kategoriích v podobě 
různých receptur a konzistencí, a to v rámci jednoho nákupu.

PREMIUMIZACE JE KLÍČOVÁ
•  Narůstá důležitost faktoru KVALITY – Složení 

– Obsah masa – Bez lepku – Hypoalergenní – 
Stravitelnost

•  Lidé mění své preference a přechází z ekonomických 
na prémiové a z prémiových na superprémiové 
značky.

•  Velký potenciál růstu mají lahůdkové produkty pro 
kočky, protože majitelé koček stále více poptávají 
prémiová a superprémiová krmiva.

MĚNÍ SE MÍSTO NÁKUPU
Petshopy/obchody s chovatelskými potřebami 
nabývají na významu – počet lidí nakupujících ve 
specializovaných obchodech neustále roste.

Internet se stal rychle rostoucím zdrojem informací 
a povědomí o značce.

E-SHOP:
•  stahuje pohodlné spotřebitele a zajišťuje 

dostupnost

•  obsahuje podrobné informace o produktech

•  nekonkuruje kamenným prodejnám

•  stal se důležitým distribučním kanálem
Trh s krmivy pro domácí mazlíčky
Měřeno v 19 zemích, v tunách

Trh s krmivy pro kočky
Měřeno v 19 zemích 

MAĎARSKO
RAKOUSKO

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

RUSKO
SPOJENÉ

KRÁLOVSTVÍ
TURECKO
ŠVÝCARSKO

ŠVÉDSKO
ŠPANĚLSKO

PORTUGALSKO
NORSKO
HOLANDSKO

ITÁLIE

NĚMECKO

FRANCIE
FINSKO

DÁNSKO
BELGIE

12.193,000 
tun

22.490 
mil. €

CAT DRY
32 %

CAT WET
68 %

5.806.000 
tun

12.595 
mil. €

Analyzované země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

Zdroj: Západoevropské země a Rusko – Mintel Market Sizes; Česká republika – GfK a AC Nielsen Česká republika. GfK zahrnuje tradiční trh a internetové prodeje. AC Nielsen nezahrnuje hobby markety, internetové prodeje, 
tradiční trh. Spotřebitelské chování a trendy – NEUBERT marketing & Company a Euromonitor.

Vynikající zprávy
   z trhu krmiv pro kočky... Změny v trendech!

E-shop se stal důležitým

distribučním kanálem

Premiumizace

Faktor kvality

Gurmetské produkty jsou motorem růstu

E-shop zajišťuje dostupnost

a pohodlí

je klíčová

roste

Obchody s chovatelskými

 potřebami posilují,

jakožto místa nákupu



Kočky jsou zvláštní stvoření – tak nezávislá, tak 
nekomunikativní, tak tvrdohlavá, tak nekontrolovatelná.

Lidi už dávno pochopili, že žijí u své kočky, ale kočky 
stále neví, jestli jsou lidé jejich predátoři, kořist nebo 
prostě jen jiné kočky.

Jen kočky znají způsob, jak si nás lidi omotat jednoduše 
kolem prstu svou vybíravostí... Chuť je vždy až na prvním 
místě.

Kočky jsou vybíraví masožravci, a pokud jde o ně, 
neexistuje nic jako „Jeden druh chutí“.

Jediný způsob, jak si získat srdce kočky, je nakrmit ji 
potravou, která splní přísné požadavky tohoto zvířete. 
Servírovat chutné kombinace suchého a mokrého 
krmiva spolu s lahodnými pamlsky. Zkrátka, dát jí přístup 
k vybraným a zdravým lahůdkám.

Dostupnost všech delikátních delikates je 
zásadní – vše na jediném místě a na jeden 
nákup, takže….

... máme vše,  
o čem kočky  
kdy snily…

Kdyby kočky mohly,  
nakupovaly by v lahůdkách…

KONZERVY
konzervy

fish dreams

kapsicky

krupave
pamlsky

kremove
pamlsky

suchE
krmivo

polomekke  
pamlsky

pamlsky
salamky

Masove
pamlsky

vitejte v nasi DELICATERIi

FUNKCNI 
pasty



Suchá krmiva... ✔  VÝJIMEČNÁ CHUTNOST

✔  ČERSTVÉ MASO - skvělá chuť a stravitelnost

✔  SUPERPOTRAVINY,  
ZDRAVÉ BYLINKY  
A PROBIOTIKA pro zdraví 

močových cest

✔  BEZOBILNÉ  
HYPOALERGENNÍ  
RECEPTURY

• 10 SKU x 400 g / 2 kg / 7 kg

• Vyrobeno v ČR

•  Ploché dno 400 g a 2 kg pytle 

se znovu uzavíratelným obalem



Kapsičky...

• 12 SKU x 85 g + 2 multibalení, 12 ks
• Vyrobeno v ČR

• Trvanlivost 24 měsíců

✔  VÝJIMEČNĚ CHUTNÉ

✔  85 % MASA ve filetech

✔  Bezobilné hypoalergenní receptury

✔  Superpotraviny pro zdraví močových cest

✔  Produkty i pro kastrované kočky a koťata



Konzervy...

• 6 SKU x 70 g, Easy open  
– pohodlné otevírání konzervy
• 24 ks v potištěném kartonu

• Několikavrstvé etikety• Trvanlivost 36 měsíců• Vyrobeno v EU

✔  VYSOKÁ CHUTNOST

✔  Nové receptury, chutě  
a textury - paté a filetky 

✔   BEZ dochucovadel  
a konzervantů

✔  Produkty pro koťata  
a kastrované kočky



• 6 SKU x 80 g, 24 ks / displej• Trvanlivost 24 měsíců

✔  Šťavnaté a chutné doplňkové krmivo

✔  S celými kousky masa, ryb nebo mořských plodů

✔  Přírodní zdroj omega-3

✔  BEZ sóji, BEZ dochucovadel, BEZ konzervantů

Konzervy  
Fish Dreams…



Funkční
         pasty...

• 8 ks x 100 g v nepotištěném displeji

• Vrstvené etikety

• Vyrobeno v EU

• Trvanlivost 24 měsíců

✔  Proti chlupovým chomáčkům 
✔  Voňavé a lahodné pro ty  nejvybíravější kočky
✔  S funkčními složkami  

pro dobrý zrak, trávení,  
zdravou kůži a srst

✔  BEZ cukru, BEZ dochucovadel, BEZ konzervantů



• 3 SKU x 80 g, 36 ks/karton

• Vyrobeno v EU

• Trvanlivost 12 měsíců

✔  Lahodné jemně šlehané paté  z přírodních ingrediencí
✔  76% masa, bezobilné receptury
✔  Lze podávat jako chutnou odměnu
✔  BEZ cukru, BEZ dochucovadel, BEZ konzervantů

Masové
         salámky...



Pamlsky...

 •„shake shake“ balení vydává chrastivý zvuk, kterému kočky neodolají
• Znovuuzavíratelný obal

• Vyrobeno v EU
• Trvanlivost 18 měsíců

✔   Rostoucí kategorie

✔   Variace chutí, struktur, konzistencí   

a funkčních receptur 

✔   Zdravé  - bezobilné receptury  

 nebo receptury s obsahem rýže

✔   BEZ chemických přísad

MEATy
prirodni masove 

pamlsky
Velikost balení: 50 g

CREAMY TRUFFLES 
kremove polstarky

Polštářky s jemnou krémovou náplní 
Šťavnaté pamlsky 
Velikost balení: 50 g

SUPERFRUITS 
krupave pamlsky

SE SUPEROVOCEM 

„shake shake“ balení 
Velikost balení: 100 g

SEMI- MOIST polomekke 
funkcni pamlsky

Pro lepší kvalitu srsti, zdravé zuby 
a správné trávení

bylinky, vitamin C, psyllium
Velikost balení: 50 g



• 1 SKU x 250 g, 10 ks v kartonu

• Trvanlivost 12 měsíců

✔   Ideální pro právě 

narozená koťata, 

březí a kojící kočky

✔  Kolostrum pro 

posílení imunity

✔  Taurin pro 

podporu srdce 

a tvorbu retinolu

✔   Probiotika pro 

snížení rizika 

poruchy trávení

Mléko
    pro koťata...



Člověk by se rád dostal kočkám pod 
kůži. Když kočky ale nevědí, zda jsou 
pro ně lidé dravci, kořist, nebo prostě 
jen jiné kočky, se kterými si mohou hrát.

Nestaneme se kočkami tím, že se za 
ně budeme vydávat, ale můžeme se 
k nim dostat co nejblíže a získat si jejich 
srdce tím, že jim naservírujeme potravu, 
která splňuje přísné požadavky tohoto 
nadřazeného zvířete.

MY SE  
ZKRÁTKA 
NEMŮŽEME 
STÁT 
KOČKAMI!

#TASTECOMESFIRST

#TASTELEVELCAT

VIDEO – My se zkrátka 
nemůžeme stát kočkami!
30“ spot, animace, gify

Vtipné situace, kdy se lidé chovají opravdu 
zvláštně. Dělají podivné pohyby, tváře, gesta… 
vypadá to, že jsou snad sami. To vše dělají 
s jediným cílem, upoutat pozornost koček, 
které předstírají nezájem. Kočky reagují až 
ve chvíli, kdy dostanou to, čím jejich pozornost 
vždy upoutáme. Vynikající lahůdku. 

Online kampaň
•  Zapojení majitelů koček – nejsladší, 

nejpodivnější stvoření a jejich super 
schopnosti

•  Facebook a Instagram

•  Edukace

•  Testování

SPECIÁLNÍ KOČIČÍ  
WEBOVÁ STRÁNKA
•  Za vybranými lahůdkami je potřeba 

podniknout více kroků

•  Co by si asi kočka vybrala, kdyby nakupovala  
v  lahůdkách?

•  Obdržte dárek za registraci

•  Doporučení košíku s lahůdkami na míru

•  Zkušební balíček pro vybrané skupiny koček – 
doporučený produktový mix za speciální cenu

•  Vyhraj krabici plnou krmiva pro kočky 
(skládací papírová krabice)

SHOP IN SHOP KOUTKY
Lze použít jako místo pro ochutnávky v oddělení krmiv 
pro zvířata ve větších obchodech s chovatelskými 
potřebami a hobby marketech nebo také na veletrzích, 
výstavách a dalších podobných událostech či akcích.

INFLUENCEŘI

Marketingová komunikace



Plánogram...



Produkty

Suché krmivo, 400 g

Suché krmivo, 2 kg

Suché krmivo, 7 kg

Pasty, 100 g

Konzervy 70 g

Kapsičky Filety ve šťávě, 85 g

Salámky/masové pamlsky, 80 g

Fish Dreams konzervy, 80 g

Masové pamlsky, 50 g

Funkční pamlsky, Polštářky, 50 g

Superfruits pamlsky, 100 g

Mléko, 250 g

Ks 
karton

6

6

8

24

24

36

24

12

12

6

10

Ks 
paleta

288

144

56

1 760

6 720

4 032

4 752

4 680

1 728

2 604

1 242

1 200

B2B 
paletizace

0.5

0.5

0.5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

Rozměry 
(Š x V x H) 

cm

14.2x24x8

22.7x35x12

27x60x16

5.5x18.2x3.5

6.5x3.2x6.5

9.5x14x5.6

17 x4 x 4

6.5 x 3.7 x 6.5

10.2х15.5х6

10x8x17.5

7.1x7.1x9

7.5x13x7.5

Rozměry 
(Š x V x H) 

cm

39.3x19.3x25.5

39x38x24.5

5.5x18.8x34.4

13.7x11.9x20.6

40x14.5x9.5

34x19.2x8.2

8x14.5x41x5

33x50x60

Trvanlivost/ 
měsíce

18

18

18

18

36

24

12

24

18

18

18

12

Výroba

Č 
 
eská republika

Č 
 
eská republika

Č 
 
eská republika

Ně  mecko

Španě  lsko

 Č 
 
eská republika

Estonsko

Thajsko

Č 
 
ína

Č 
 
eská republika

Č 
 
eská republika

Č 
 
eská republika

Jazykové mutace

EN, CZ, DA, DE, EL, ES, FI, FR, HEB, HR, 
HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, RU, SK, SL, 
SRB, SV, TR, UA, AR

EN, CZ, DA, DE, EL, ES, FI, FR, HEB, HR, 
HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, RU, SK, SL, 
SRB, SV, TR, UA, AR

EN, CZ, DA, DE, EL, ES, FI, FR, HEB, HR, 
HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, RU, SK, SL, 
SRB, SV, TR, UA, BG, AR

EN, CZ, RU, PL, UA, SE/NO/DA, FI, LT, ES, 
IT, TR, SK, FR, NL, DE

EN, CZ, DE, ES, FI, IT, LT, PL, RU, SE/DS/
NO, TR, UA

EN, CZ, FI, NO, SE, PL, RU, UA

EN, CZ, PL

EN, CZ, RU/EN, CZ, FI, SE

EN, CZ, ES, FI, NO, SE, PL, RU

EN, CZ, FI, FR, LT, PL, SE, RU, UA

EN, CZ

EN

Logistika...



Marketing  
       v místě prodeje...

Nevíte si rady, které krmivo je vhodné, 
pro kterou kočku? Náš otočný display vám 
s tím pomůže. Je rozdělen do 6 kategorií, 
každá z nich obsahuje kompletní sortiment 
pro danou kategorii koček.  

Reg. č.: 500 601117 

BRIT CARE CAT DISPLEJ

Reg. č.: 500 601179

Podlahová samolepka, která  
upoutá pozornost zákazníků u regálu 
a podpoří visibiltu produktů.

BRIT CARE CAT 
PODLAHOVÁ 
SAMOLEPKA 
FRESH MEAT 
(2020) 90X40 CM

Reg. č.: 500 601178

Regálová lišta pomáhá dokreslit design regálu 
a umožní vložení produktových cenovek.

BRIT CARE CAT 
REGÁLOVÁ LIŠTA  
FRESH MEAT (2020) 100X4 CM Reg. č.: 500 601120

Regálový wobbler napomáhá 
k získání rychlé a klíčové 

informace o produktové řadě.

BRIT 
CARE CAT 
WOBBLER

Reg. č.: 500 590485

BRIT CARE 
ODMĚRKA

Reg. č.: 500 601125

Reg. č.: 500 601124

BRIT CARE 
CAT 
BROŽURA
2020 CZ

BRIT CARE CAT 
LETÁK A3 

2020 CZ



Marketing v místě prodeje...

Malý kartonový display na salámy je vhodný 
do pokladní zóny, kde podpoří impulzivní 
nákupy zákazníků. Pojme 36 ks salámků.

Umístění většího množství konzerv pro kočky. Stabilní 
kovový display, který podpoří impulzivní nákupy zákazníků 
nejen v prostoru pokladny. Displej pojme 36 konzerv.

Reg. č.: 500 601127

Reg. č.: 500 600946

BRIT CARE CAT 
POKLADNÍ DISPLEJ 
NA SALÁMKY

BRIT CARE CAT 
POKLADNÍ DISPLEJ 
NA KONZERVY

Reg. č.: 500600838 
(100x4 cm)

Reg. č.: 500600840

Reg. č.: 500601160

Reg. č.:  500601167

BRIT FISH DREAMS 
SHELF STRIPE UNI 

BRIT 
FISH DREAMS 

WOBBLER UNI

BRIT CARE CAT 
CANS WOBBLER CZ

BRIT CARE CAT 
SAUSAGES 
WOBBLER CZ



Marketing v místě prodeje...

Reg. č.: 500 601126
(Gravy / Jelly)

Závěsný parazit na kapsičky 
slouží k zavěšení v regále 
u suchých krmiv. Pomáhá 
podpořit spojení nákupu 

suchého a mokrého krmiva.

BRIT CARE 
CAT ZÁVĚSNÝ 

PARAZIT NA 
KAPSIČKY

Reg. č.: 500601169

Reg. č.:  500601171

BRIT CARE CAT 
POUCHES GRAVY 
WOBBLER CZ

BRIT CARE CAT 
POUCHES JELLY 

WOBBLER CZ

BRIT CARE 
CAT PASTES 
WOBBLER CZ 
Reg. č.: 500601161

Reg. č.: 500601163 
(100x4 cm)

Reg. č.: 500601164 
(100x4 cm)

BRIT CARE CAT 
POUCHES GRAVY 
SHELF STRIP

BRIT CARE CAT 
POUCHES JELLY 
SHELF STRIP



Promo...

Skládejte a napojujte. Zábava pro kočky 
i jejich dvounohé parťáky. Kartonové 
prolézačky vyrobené z eko materiálu 
umožňují variabilní sestavení a nabízí 
spoustu prostoru na prozkoumání. 

Reg. č.: 500600889

BRIT ZÁBAVNÁ 
KRABICE PRO KOČKY 

Každá kočka potřebuje myš. Naše 
bezpečná hračka určitě potěší každého 
kočičího lovce.

Reg. č.: 500600318

BRIT HRAČKY  
PRO KOČKY – MYŠ 
S PÍRKEM

Reg. č.: 500600522

Reg. č.: 500600525

BRIT MISKA S

BRIT DVOJITÁ MISKA

Dárek a interaktivní hra pro kočky 
v jednom. Balení obsahuje výběr 

z wet sortimentu, hračky pro 
kočku a pamlsky. V dárkovém boxu 
jsou laserové výřezy, které umožní 

kočičímu lovci získat to co chce, 
a to hravou formou.   

Reg. č.: 500601128

BRIT CARE 
CAT DÁRKOVÁ 
KRABICE 2 v 1



Promo koťata...

Reg. č.: 500600215
Reg. č.: 500600214
Můžete mít i prázdnou tašku od setu pro koťata 
Brit Kitten Kit Bag.

Ideální start - získejte důvěru nového člena rodiny luxusním dárkem. V Brit Care 
Kitten Kit najdete vše potřebné pro první dny koťátka v novém domově + něco 
navíc pro zábavu. Balení obsahuje 400g superprémiového krmení vhodného pro 
koťata, odměrku, informační leták a malý dárek

BRIT CARE CAT KITTEN KIT CZ

Reg. č.: 500600925
Můžete mít také pouze prázdnou tašku od mléčného 
setu pro koťata Brit Kitten Kit Milk Bag.

Reg. č.: 500600667

Balíček pro umělý odchov 
koťat obsahuje jedno 
balení Brit Care Kitten 
Milk 250 g, profesionální 
kojící set a letáček s návo-
dem.

BRIT 
CARE 
KITTEN 
MILK KIT 
250G

Reg. č.: 500600761

Profesionální set pro odchov koťat 
- 30 ml láhev na mléko s dvěma 

silikonovými dudlíky a dvěma 
speciálně zakřivenými čistícími 
kartáčky, umožňující dokonalé 

vyčištění láhve i dudlíků. Vyrobena  
z materiálů atestovaných pro kojence.

BRIT CARE 
KITTEN MILK 

BOTTLE



Shop in shop...

Lze použít jako místo pro ochutnávky v oddělení 
krmiv pro zvířata ve větších obchodech 
s chovatelskými potřebami a v hobby marketech, 
nebo také na veletrzích, výstavách a dalších podobných 
událostech či akcích.

SHOP IN SHOP KOUTKY



Mňau...

VAFO PRAHA S.R.O., MEMBER OF  VAFO GROUP

K BRŮDKU 94, 252 19 CHRÁŠŤANY, ČESKÁ REPUBLIKA

WWW.KRMIVO-BRIT.CZ


