Trends og tendenser på det
kinesiske fødevaremarked

Trends i markedet – Drivkraften for vækst

Disponibel indkomst steget med
156% siden 2006

Urban befolkning steget med
156 million mellem 2005 2015

Fødevareskandaler gør
importvarer mere attraktive

Stærkt forbedret infrastruktur
åbner 2/3 tier byer op for
importfødevarer

Trends i markedet – Fødevareimport i hastig vækst
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Væksten i Kina's fødevareimport
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Stærk forbruger optimisme trods faldende vækstrater
De kinesiske forbrugere er på trods af faldende vækstrater, svingende aktiemarkeder og lurende
boligboble meget optimistiske og viser en høj grad af forbruger tillid.
Procentdel der svarer ja til at: ”min husstandsindkomst vil stige væsentligt indenfor de næste 5 år”
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Kilde: McKinsey ”The Modernization of
the Chinese Consumer” 2016

Forbrugertilliden er stærkt geografisk betinget
>5% over gennemsnittet
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Ikke mere, men bedre
Der er ifølge flere undersøgelser en generel trend på fødevaremarkedet der peger henimod mere
mindre volumen vækst og mere trade up til premium.
Usunde produkter er i tilbagegang

Stærk tendens til trade up på fødevarer

Procentdel af forbrugere der i året havde forbrugt:

Procentdel der går efter premium i udvalgte kategorier
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Hvad køber de så?
Ifølge en Ipsos analyse baseret på en mængde interviews af middelklasse forbrugere af importerede
fødevarer, fordeler forbruget sig nogenlunde således:
Mejeriprodukter
49%

Alkohol
27%

Børnemad
40%

Drikkevarer
24%

Nødder
36%

Kager/slik
19%

Kilde: Ipsos ”2016 China Food &
Beverage Trend and Consumer Inight”

Fødevaresikkerhed er i centrum

Farligt miljø, mange fødevareskandaler og et fortravlet dagligliv
koblet med stærkere købekraft er en stærk impuls til at stille højere
krav til de daglige fødevarer

86% af forbrugere tænker på
fødevaresikkerhed når de
vælger produkt

Kinesiske forbrugere er mere og mere opmærksomme på
ingredienslisten i deres produkter
•

For 52% af forbrugerne er
fødevaresikkerheden
første prioritet

Stor skepsis overfor tilsætningsstoffer
Følgende er mest upopulære stoffer:
- Kunstige smagsstoffer
- Konserveringsmidler
- Farver
- Antibiotika/hormoner
- GMO

Kilde: Ipsos ”2016 China Food &
Beverage Trend and Consumer Inight”

Godt helbred igennem mad
”Functional Food” har en årtusind gammel tradition i Kina hvor man altid har
sammensat måltider og ingredienser efter deres påvirkning af kroppen.
•
•
•

Balance mellem ”kolde og varme” ingredienser
Helbred gennem specifikke madtyper er en rodfæstet ide
73% af de kinesiske forbrugere prøver aktivt at forebygge livsstils sygdomme
igennem kosten.

Procentuel andel af forbrugere der
foretrækker produkter med lavt
indhold af følgende:
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Kilde: Nielsen. 2016 ”New eating
trends in China: The healthier the
better”

Importerede fødevarer bliver nemmere tilgængelig

Før den kinesiske e-commerce revolution var der kun et meget lille udvalg af importerede fødevarer i
provinsbyer udenfor Beijing, Shanghai og Guangzhou.

De seneste års stærkt udvidede salg af fødevarer på div e-commerce platforme koblet med kraftigt
forbedret logistik services og

Nye trends i Food Service
Kinas food service sektor led en del under regeringens anti korruptions kampagne, men er ved at
komme til hægterne igen med mindre fokus på embedsmænd og mere på kræsne og
sundhedsfikserede millenials.
• Sundt
• Ingen msg
• Europæisk/asiatisk fusion
• International stil
• Hip casual

• Behageligt miljø

Europæisk mad – kun et klik væk!
Portalen Dianping.com dækker stor set alle
restauranter i alle kinesiske byer.
• Søg på køkken, europæisk, kinesisk,
japansk, koreansk etc.
Vestlig mad

3742 hits i Beijing for
”vestlig mad”
•
•
•
•

Bruger anmeldelser
Rabat kuponer/reklamer
bordreservation
Online bestil hjemme levering

Økologi i Kina

VS

•
•
•
•
•

40% af floderne og 20% af landbrugsjorden er forurenent (officielle tal)
Flere højt profilerede tilfælde af usikker mad forårsaget af jordbundsforurening (eks cadmium i ris)
Udbredt holdning: ”lige meget hvor god produktionen er, så er jorden jo foruenent”
Økologi vælges i højere grad ud fra ønske om sikker mad fremfor ønske om at hjælpe miljøet
Sundhed og økologi forveksles ofte

Udfordringer for økologi i Kina
Mangel på tiltro til det nationale øko label
• Kina har på papiret nogle af verdens
strengeste øko krav.
• Forbrugeren har generel lav tillid til at
myndighederne udfører kontrollen
ordentligt.
• Der er en del tredjeparts organisationer
der godkendt af CNCA udfører øko
registrering. Disse opfattes ofte som
korrupte.

Der er indført et system hvor man kan
scanne QR kode på produktet og tjekke
produktets oprindelse. Man kan også tjekke
øko varer på CNCA´s hjemmeside.

Et umættet marked

67%

67% ønsker flere økologiske
varer på hylderne

73%

73% køber ikke økologisk
pga mangel på tiltro til
mærkning.

• Forbrugerne køber økologi lokalt hvor
tilliden ligges til udbyderen/sælgeren
fremfor øko mærkningen
• Flere og flere økologiske bønder sælger
direkte over Wechat til kunder i byerne
• Flere specialitets butikker i byerne fører
økologi. Butikkens brand vigtigere end
øko mærkning.

Kilde: Nielsen. 2016 ”New eating Kilde: Ipsos ”2016 China Food &
trends in China: The healthier the Beverage Trend and Consumer Inight”
better”

Anbefalinger
• Den kinesiske forbruger bliver mere og mere sofistikeret og der er ikke mange lavthængende
frugter længere.
• Den gode nyhed er at kineserne trader up i flere af de kategorier hvor Danmark er stærk, feks
mejeri og øl.
• Undervurder ikke hvor vigtigt og vidtrækkende e-commerce er i Kina.
• Nye bølge af hip-casual dining burde give muligheder for dansk ost, fisk, øl og kødvarer (når
der åbnes op).
• Online platforme som Dianping.com kan bruges til at brande FS produkter som import hvilket
ellers ikke er let.
• Økologi i Kina er først og fremmest sundhed
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