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PREFERENCJE POLAKÓW
W ZAKRESIE WYBORU WIN,  
W TYM WIN GRUZIŃSKICH



WPROWADZENIE

Drodzy Czytelnicy!

Nie wszyscy wiedzą, że za gruzińskimi winami stoi tradycja sięgająca 8000 lat i na świecie 
wina te uchodzą za wyborne trunki o charakterystycznych nutach smakowo-zapachowych. 
Tylko w 2021 roku Gruzja wyeksportowała 107 milionów butelek wina do 62 krajów na 
świecie. Polska, będąc trzecim największym odbiorcą gruzińskiego wina, jest dla Gruzinów 
strategicznym partnerem. To między innymi z tego powodu chcieliśmy poznać lepiej  
preferencje Polaków dotyczące wina. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie wino jest cenione, czym 
kierują się Polacy przy wyborze wina i wreszcie jaki jest Ich stosunek do win z Gruzji. 

Niniejszym przedstawiamy najciekawsze wyniki badania „Preferencje Polaków w zakresie 
wyboru win, w tym win gruzińskich”, które zostało przeprowadzone przez Instytut  
SW Research na zlecenie Narodowej Agencji Win z Gruzji. Zapraszamy do lektury.

Narodowa Agencja Win z Gruzji



*Badanie przeprowadzone w marcu 2022 r. przez SW Research na zlecenie Narodowej Agencji Win z Gruzji, reprezentującej lokalnych producentów. N = 1005

Badania pokazują, że Polacy lubią wino. Ci, którzy piją wino, sięgają po nie częściej niż po piwo, wódkę czy likier.

CZY POLACY LUBIĄ WINO?

Najczęstsze okoliczności picia wina to spotkania z rodziną i zna-
jomymi (73%) oraz przyjęcia lub imprezy (68%). Stosunkowo czę-
sto pojawia się również picie wina wieczorem dla relaksu (65%). 
Niemal co trzecia osoba (29%) deklaruje picie wina 2-3 razy 
w miesiącu, podobny odsetek (28%) określa tę częstość jako raz 
w tygodniu. Najczęściej badani piją wino w swoim domu (56%) 
lub u rodziny bądź znajomych (32%). Picie wina zwykle przebie-
ga w towarzystwie partnera/ partnerki (60%), innych członków 
rodziny (57%) oraz przyjaciół lub znajomych (55%).

Okoliczności i częstość spożywania wina
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Dla ponad połowy Polaków (53%) ulubionym winem jest wino czerwone.  Jeśli chodzi o smak wina, to prawie co trzecia osoba (32%)  
najbardziej lubi półsłodkie.  

czerwone wino

wino deserowe
wytrawny

JAKIE WINO LUBIĄ POLACY?

Pytanie: 
Spośród poniższych  

rodzajów wina  
wybierz ulubiony
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Pytanie: 
Spośród poniższych   
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Większość badanych ma pozytywne skojarzenia z Gruzją, pomimo tego, że tylko niewielki odsetek (7%) był kiedykolwiek w tym kraju.  
Polacy lubią gruzińską kuchnię i cenią tamtejsze wino. Większość osób (67%) słyszała o gruzińskich winach, a spośród ankietowanych,  
którzy ich próbowali zdecydowana większość lubi je. 

89%

66%
Polaków ma pozytywne 

55%
respondentów lubi 

46%

„Polacy lubią Gruzję, cenią jej kuchnię i wino. To nie dziwi – Gruzja dopracowała do 
perfekcji połączenie tradycji z nowoczesnością, oferując wysokiej jakości wina. Naj-
modniejszy w tej chwili na świecie trend win naturalnych i tzw. bursztynowych ma 
swoje początki właśnie w Gruzji i używanej tam do fermentacji qvevri – glinianych 
naczyń, które dla utrzymania stałej i niskiej temperatury są zakopywane w ziemi”  
- Szymon Milonas, sommelier i ambasador win gruzińskich.

W 2021 roku do Polski trafiło 7 mln butelek wina, co oznacza wzrost 
 eksportu o 34 procent w porównaniu z 2020 r.

JAK OCENIAMY GRUZIŃSKIE WINA?

Wina gruzińskie w liczbach



*Badanie przeprowadzone w marcu 2022 r. przez SW Research na zlecenie Narodowej Agencji Win z Gruzji, reprezentującej lokalnych producentów. N = 1005

Większość badanych (72%) nie ma swojego ulubionego wina gruzińskiego. 
Natomiast ci, którzy określili swoje preferencje w tym zakresie, jako ulubione 
wino gruzińskie wskazują najczęściej Alazani Valley (8%), Elibo (5%), Old Tbilisi 
/ Tbilisi (5%), Saperavi (4%).

„Ci, którzy próbowali tego tradycyjnego trunku z regional-
nych winnic w Kachetii, Imeretii i Kartlii deklarują, że lubią 
je za walory smakowe i aromat (70%), a także – co ciekawe 
– miłe skojarzenia z nimi (33%)”  
- Piotr Zimolzak z SW Research. 

Według Narodowej Agencji Win z Gruzji można znaleźć 
tu aż 525 odmian winorośli, z czego ok. 45 jest dopusz-
czonych do sprzedaży jako odrębne szczepy.
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ZA CO LUBIMY GRUZIŃSKIE WINA?
Wina gruzińskie w liczbach
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Kluczową przesłanką przy podejmowaniu decyzji o zakupie jest rodzaj wina (74%), a dopiero na drugiej pozycji jest to jego cena (46%). 
Wybór ulubionego wina najczęściej podyktowany jest upodobaniem jego aromatu lub smaku (69%).

Pytanie:   Co jest dla Ciebie kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie wina? (n=715)

Rodzaj wina Cena Marka Kraj  
pochodzenia

Opinie, 
 rekomendacja

Opakowanie Inne, jakie?

CZYM KIERUJEMY SIĘ PRZY ZAKUPIE WINA?

Polska jest 3. największym  
odbiorcą gruzińskiego wina

Wina gruzińskie w liczbach
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Osoby pijące wino zwykle dokonują jego zakupu samemu (71%), ale stosunkowo często zakupu dokonuje również partner/partnerka (46%).  
Oto w jakich miejscach kupujemy wino:

 
Supermarket Dyskont Hipermarket Sklep  

spożywczy
Sklep  

z winami
Restauracja 

/bar
Przez Internet 

- online
Sklep 

z alkoholami

GDZIE POLACY KUPUJĄ WINO?

Najczęstsze miejsce zakupu wina 
gruzińskiego to sklep z winami (23%)  
lub sklep z alkoholami (20%). 

Wina gruzińskie w liczbach
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Narodowa Agencja win z Gruzji (National Wine Agency of Georgia)  
to agencja podlegająca Ministerstwu Rolnictwa Gruzji, utworzona 
w celu m.in. promocji gruzińskiego wina i budowaniu jego świadomości 
na świecie. Agencja we współpracy z lokalnymi partnerami zajmuje 
się także edukacją na temat bogatej tradycji i kultury win gruzińskich 
sięgającej 8 000 lat. W 2021 roku Gruzja wyeksportowała  
107 milionów butelek wina do 62 krajów na świecie. Polska, będąc 
trzecim największym odbiorcą gruzińskiego wina, jest dla Gruzinów 
strategicznym partnerem. 

O National Wine Agency of Georgia


