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Produkty nabiałowe to artykuł pierwszej potrzeby. Klienci kupują nabiał prawie codziennie, 
w związku z tym regały prezentujące te produkty powinny znajdować się na końcu sklepu, 
tak aby konsument w drodze zapoznał się z jak największą częścią oferty sklepowej.
Istotne podczas doboru asortymentu nabiałowego są trendy rynkowe, które determinują 
wybory kupujących. Obecnie coraz częściej poszukujemy produktów prozdrowotnych  
z naturalnymi składnikami i jak najmniej przetworzonych.

Nabiał

świeże produkty 

nabiałowe przyczyniają się 

do wzmożonego ruchu 

i lojalności klientów.

Zapamiętaj!
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W sezonie wiosenno ‑letnim zwiększa się zapotrzebowanie 
na jogurty pitne i wszelkiego typu napoje mleczne. Sezon 
wiosenny to również okres nasilonej aktywności fizycznej 
połączonej ze zmianą diety, poszerza się wtenczas ofertę 
produktów funkcjonalnych, jak również z niską zawartością 
tłuszczu.

Nabiał w sklepie Nabiał w sklepie

Sklep zawsze kieruje się oczekiwaniami Klientów 
i tak dobiera produkty, aby na półkach można 
było znaleźć zarówno artykuły pierwszej potrzeby 
jak i premium. 

Nie isTNieje jedeN kaNON 
zarządzaNia asOrTymeNTem.

OdpOWiedNiO dObraNy asOrTymeNT
Klienci chętniej będą wracali do Twojego sklepu wiedząc, że znajdą w nim swoje ulubione produkty.

zgrupOWaNie prOdukTóW z Tej samej kaTegOrii 
Porządek na półce sprawia, że kupujący może łatwo odnaleźć produkt, którego szuka. To znacząco wpły‑
wa na pozytywny wizerunek sklepu.

zapeWNieNie OdpOWiedNiegO zapasu Na półce  
Stała dostępność produktu = ciągłość sprzedaży.

WprOWadzaNie NOWOści 
Konsumenci chętnie próbują nowości. Posiadanie ich w asortymencie uatrakcyjni ofertę produktową i po‑
może przyciągnąć nowych Klientów.

ObecNOść ceNóWek 
Brak cenówki jest częstym powodem rezygnacji z zakupu. Informacja o cenie każdego produktu pozwoli 
zapobiec nieprzyjemnym pomyłkom.

1.

2.

3.

4.

5.

JaK dBać o naBIał W SKlePIe

WłaściWe OzNaczeNie prOmOcji 
Odpowiednie zakomunikowanie promocji zwiększy jej 
efektywność. Niezwykle istotne jest, aby jasno poinfor-
mować kupujących na czym ona polega oraz jaka jest 
standardowa i promocyjna cena produktu.

6.
klienci sięgają po wyroby 

mleczne praktycznie co-

dziennie. pamiętaj, aby do-

pasować swój asortyment 

do pory roku

Zapamiętaj!

częsta zmiana ekspozycji

zwykle zraża klientow do 

dokonania zakupów.

Zapamiętaj!
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Mleko i śmietana to doskonałe źródło niezbędnych czło‑
wiekowi witamin, a także skarbnica najbogatszych sub‑
stancji odżywczych potrzebnych do życia. 

Serek wiejski i twaróg to produkty najwyższej jakości 
będące bogatym źródłem białka pełnowartościowego 
i aminokwasów. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie 
jest producentem branży mleczarskiej, zapewnia dosko-
nałe wyroby najwyższej jakości, dlatego nie powinno ich 
zabraknąć na półkach Twojej placówki detalicznej.

Mleko i śmietana

Białe sery

•	 sery śWieże dO smarOWaNia  
(największy segment rynku) ‑ zarówno marki z tzw. średniej półki (np. lider rynku ‑ ser naTurek nasz Kozi natu‑
ralny, z ziołami) oraz markę premium (np. Chavroux, który notuje dynamiczne wzrosty na rynku). 

•	 sery TWarde i pleśNiOWe  
jako urozmaicenie oferty (np. Chavroux roladka – nowość na rynku!).

JaKIe Sery WarTo MIeć W oferCIe SKlePu

gdzie usTaWiamy sery kOzie?
Sery kozie stanowią odrębną  kategorię serów i w sklepach powinny 
znaleźć się w pobliżu serów krowich, jednak – w miarę możliwości 
ekspozycyjnych – jako osobna, wyróżniona sekcja, aby konsumenci 
mogli łatwo odnaleźć te produkty na półce. 

jak usTaWiamy sery kOzie?
opakowanie serów kozich do smarowania ma najczęściej kształt pi‑
ramidki. należy pamiętać o tym, by te sery ustawiać frontem etykiety 
do Klienta (zwykle na szerszym boku), a w przypadku serów importo‑
wanych polską wersją etykiety do Klienta.

 by stworzyć jak najlepszą 

ofertę produktów, które 

mają największy wpływ na 

świadomość marki.

Zapamiętaj!
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Wyższe opakowania jogurtów pitnych do‑
brze umieścić na górnej półce lodówki, gdzie 
zmieszczą się bez problemu.

KIlKa Porad!

Produkty dla dzieci można umieszczać na niż‑
szych półkach.

Warto oddzielić produkty białe takie jak śmie‑
tany i jogurty naturalne od pozostałych pro‑
duktów mlecznych. Takie podejście znacznie 
uporządkuje półkę.

Produkty impulsowe takie jak desery czy jogur‑
ty kremowe powinny stać na poziomie wzroku. 
dzięki temu będą łatwiej zauważalne.

Produkty szybko rotujące oraz większe opako‑
wania warto umieszczać na najniższej półce. 
Zwykle ma ona największą pojemność, więc 
pomoże to utrzymać odpowiednią ilość pro‑
duktów.

Produkty budujące wartość kategorii, powinny 
stać na poziomie wzroku. Tu będą sprzedawały 
się najlepiej.

Mleka smakowe napoje jogurtowe

Jogurty łyżeczkowe owocoweMleko fermentowane Jogurty pitne

Śmietany

Śmietany

Jogurty naturalne

Jogurty naturalne

Kefiry i maślanki

Jogurty kremowe desery mleczne

 Serki i jogurty dla dzieci

 Serki i jogurty dla dzieci

Serki homogenizowane

Serki homogenizowane

Kiedy decydujesz się na asortyment nabiałowy w sklepie, pamiętaj o kierowaniu się zasadami merchandisingu.  
Przyśpieszy to na pewno decyzję Klienta oraz zwiększy atrakcyjność.

Jak poukładać produkty w lodówce?

wyłączona na noc 

lodówka generuje straty 

zarówno w jakości produktu, 

jak i w zaufaniu klienta.

Zapamiętaj!

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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Jogurty to dobry pomysł na wartościową przekąskę. Dla potencjalnego Klienta powinny być zawsze świeże i łatwo 
dostępne. Aby zapewnić ich jak najlepszą jakość, ważne jest ich odpowiednie magazynowanie. Przechowywanie 
poza lodówką negatywnie wpływa na walory smakowe oraz wygląd i konsystencję, a sam produkt może ulec 
zepsuciu.

Produkty danone ‑ wyprodukowane z mleka, pod troskliwym 
i czujnym okiem specjalistów od jakości, poddawane są wni‑
kliwej kontroli. Jakie produkty znajdziemy w portfolio firmy?

Stworzona przez ekspertów activia zawiera spe‑
cjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii actiregu‑
laris. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do posiłków  
w ciągu dnia. 

Jogurty naturalne w połączeniu z płatkami owsianymi, 
owocami oraz szklanka wody z cytryną i świeżą miętą 
to świetny pomysł na wartościowe śniadanie oraz dobry 
początek dnia.

napoje jogurtowe są świetną przekąską. 
To pyszne orzeźwienie na każdy dzień tygodnia, 
szczególnie w okresie wiosenno‑letnim.

Napoje jogurtowe

Jogurty Activia

Jogurty naturalne

w okresie wiosenno-letnim 

napoje mleczne to dobre 

rozwiązanie na smaczną  

i orzeźwiającą przekąskę.

Zapamiętaj!

Dziecku na małe posiłki, czyli drugie śniadanie czy podwieczorek, nazywane często przekąskami, zgodnie  
z zaleceniami ekspertów ds. żywienia, warto podawać warzywa, owoce lub fermentowane produkty mleczne, 
czyli np. Danonki. Danonki zawierają wapń i witaminę D, które są potrzebne do prawidłowego wzrostu i roz-
woju kości u dzieci, a każdy kubeczek powstaje aż z dwóch kubeczków mleka. Warto pamiętać, że ważna jest 
zróżnicowana i zbilansowana dieta (której elementem mogą być Danonki) oraz zdrowy styl życia.

Danonki
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actimel to pyszne mleko fermentowane, dostępne w kilku smakach. 
Może być elementem zróżnicowanej i zbilansowanej diety. To pro‑
dukt dedykowany osobom w różnym wieku i prowadzącym urozma‑
icony tryb życia. dodatkowo zawiera witaminę B6 i witaminę d, któ‑
re wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

danio to pyszne, kremowe serki o aksamitnej 
konsystencji oraz mleczne napoje jogurtowe, 
które pomogą skutecznie pokonać Małego 
Głoda. dostępne w wielu smakach ‑ zarówno 
owocowych, jak i waniliowym czy z dodatkiem 
czekolady lub kokosa.

Actimel

Danio

To wspaniałe rozwiązanie w sytuacji, kiedy mamy 
ochotę na małe co nieco. różnorodny wybór do‑
datków pozwoli każdemu Klientowi znaleźć swoje 
ulubione połączenie i smak.

Jogurty kremowe 

Jogurty



Ważnym czynnikiem klasyfikującym artykuły do danego segmentu jest typ opakowania. Ma‑
sło to produkt, który jest w formie kostki lub osełki i znajduje się w papierku, natomiast mar‑
garyna do smarowania to tłuszcz mieszczący się w plastikowym pudełku. dla konsumentów 
kategoria tłuszczów to tłuszcze do smarowania, tłuszcze do pieczenia i tłuszcze do smażenia. 

Tłuszcze

takie produkty jak 

margaryny

zdrowotne czy płynne 

margaryny do smażenia są 

produktami uzupełniającymi.

Zapamiętaj!
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80% decyzji o zakupie jest podejmowanych w sklepie, przed półką.

Kluczem do stałej sprzedaży tłuszczów jest dobrze dobrany asortyment oraz ciągły zapas towaru na półce.

Wszystkie tłuszcze (oprócz oleju) powinny zostać ustawione obok siebie (tłuszcze do smażenia, tłuszcze do 
pieczenia, tłuszcze roślinne do smarowania, masło i mix masła).

60% Klientów rezygnuje z zakupu jeśli na półce nie ma poszukiwanego produktu.

Straty z powodu braku jednego produktu są co najmniej 3 x większe niż wartość sprzedaży tego produktu (efekt 
straconego koszyka). 

Półka w sklepie - kluczowe aspekty

upewnij się, że masz zawsze 

odpowiednio duży zapas 

najlepiej sprzedających się 

produktów, oraz że ceny są 

właściwe i dobrze widoczne.

Zapamiętaj!Tłuszcze do smarowania wybiera się głównie ze 
względu na komfort użytkowania (łatwość rozsmaro‑
wywania, wygoda przechowywania dzięki poręczne‑
mu pudełku). W stosunku do tej subkategorii zauważyć 
można rownież elementy emocjonalne, takie jak za‑
bawa smakiem, poszukiwanie rożnorodności, dbałość 
o zdrowie i figurę.

Tłuszcze żółte Półka sklepowa

olej nie wymaga przechowywania w lodówce, dlatego ustaw go bliżej kasz i makaronów. dzięki temu Klient 
wybierając produkty obiadowe sięgnie również po olej.

W bliskim sąsiedztwie powinno znaleźć się pieczywo (oddzielone niskimi półkami) 
oraz dodatki do kanapek ‑ produkty komplementarne.

W bezpośrednim sąsiedztwie tłuszczów powinny znaleźć się 
produkty nabiałowe (serki, twarożki, sery). 

masłO TrakTuje się W dużym sTOpNiu emOcjONalNie. 
Jest ono kojarzone z dzieciństwem, sielskością,naturą, przyjemnością jedzenia. Wielu konsumentów nie wyobraża 
sobie zastąpienia go jakimkolwiek innym produktem na stałe. Jednocześnie masło wiąże się z całym szeregiem 
potrzeb funkcjonalnych – jest to uniwersalny tłuszcz do smarowania, pieczenia i smażenia.
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uTrzymuj prOdukTy ze WszysTkich segmeNTóW
Podziel półkę na 4 bloki: masło i mixy w kostkach, margaryny i mixy w kubkach, zdrowie, pieczenie i smażenie.

usTaW prOdukTy jedNej marki ObOk siebie W ramach segmeNTóW 
najlepiej sprzedające się produkty umieść na najniżej wysuniętej półce zachowując spójność marki.

Oferuj Większe OpakOWaNia 
Większe opakowania często preferowane są przez Klientów, zwiększają również wartość zakupów. 

uTrzymuj W Ofercie Najlepiej sprzedające się prOdukTy 
oferuj różnorodność wielkości opakowań i wariantów w obrębie segmentów, aby jak najlepiej zaspokoić 
potrzeby Klientów. 

Wiecej miejsca dla Najlepiej sprzedających się prOdukTóW 
Klienci, którzy nie znajdują konkretnego produktu między innymi artykułami najczęściej rezygnują z zakupu.

uTrzymuj czysTOść W lOdóWkach i upeWNij się że są pełNe TOWaru 
odpowiedni zapas produktów oraz dobrze oznaczone, widoczne ceny zachęcają do zakupu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PółKa W SKlePIe

Półka sklepowa Półka sklepowa

masło

masło

kostki

kostki

margaryny 
w płynie

twarde tłuszcze
do smażenia

kostki

kostki

osełki

osełki

osełki

osełki

duże 
opakowania

śmietankowe mixy

masło 
z dodatkiem

masło 
z dodatkiem

tłuszcze roślinne do 
smarowania

tłuszcze roślinne do 
smarowania

d
ro

żs
ze

 
m

ar
k

i
ta

ń
sz

e 
m

ar
k

i

margaryny 
zdrowotne

margaryny 
zdrowotne

margaryny do 
pieczenia

margaryny do 
pieczenia

tłuszcze do 
smażenia

tłuszcze do 
smażenia

tłuszcze do smarowania tłuszcze do 
pieczenia

tłuszcze do 
smażenia

*schemat stanowi jedynie wizualizację zasad ułożenia półki, a nie gotowy planogram 
(ilość miejsca przeznaczonego na poszczególne subkategorie nie jest wiążąca)

Schemat idealnej półki

rozszerzaj ekspozycję 

margaryn do pieczenia  

w okresach świątecznych.

Zapamiętaj!
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Gotowanie w domu od podstaw jest 
zdrowsze

Moda na gotowanie

Smak jest najbardziej istotnym 
czynnikiem dla konsumentów

53% Polaków lubi eksperymentować  
w kuchni

premiumizacja
•	 Polskie społeczeństwo się bogaci
•	 Zwracamy coraz większą uwagę na jakość produktu
•	 Jesteśmy skłonni zapłacić więcej za produkty lepszej jakości, z dodatkowym benefitem

zdrowie 

Widoczny trend naturalności i zdro-
wego stylu życia

71% konsumentów uważa , że ważna 
jest jakość składników

Konsumenci coraz częściej czytają 
etykiety

Klienci z dolegliwościami sięgają po 
produkty z segmentu zdrowie  
np. redukcja cholesterolu

 

GłóWne CZynnIKI PodeJMoWanIa 
deCyZJI ZaKuPoWeJ TłuSZCZóW żółTyCh

Trendy KonSuMenCKIe = Źródło WZroSTu

•	 ceNa  
Klienci skłonni są zapłacić więcej za produkty 
lepszego poziomu, pod warunkiem że cena jest 
zapewnieniem właściwej jakości.

•	 marka  
określony producent staje się gwarantem dobre‑
go smaku.

•	 pOróWNaNie  
część osób porównuje ceny produktów w ramach 
akceptowanych marek i wybiera najbardziej ko‑
rzystną dla siebie opcje.

•	 marka  
jest głównym czynnikiem wyboru. niemal zawsze 
sięga się po jedną, konkretną markę margaryny 
zdrowotnej.

•	 pOróWNaNie  
Klient dokonuje wyboru spośród zestawu marek 
(najczęściej 2‑3).  

•	 ceNa  
nie jest rozpatrywana na tym etapie, ponieważ 
jest ona przypisana do danej marki i akceptuje 
się, że jest ona wysoka.

masło margaryna

gotowanie od podstaw

Podejmowanie decyzji zakupu Trendy a kupno tłuszczy
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rama powstaje z wyselekcjonowanej mie‑
szanki olejów roślinnych, będąc źrodłem 
dobrych tłuszczów, w tym wielonienasy‑
conych kwasów tłuszczowych omega‑3  
i omega‑6. dlatego kanapka posmarowa‑
na ramą to doskonały pomysł na warto‑
ściowe śniadanie, przekąskę do pracy czy 
szkoły.

Margaryny do smarowania Margaryny do smarowania

do asortymentu sklepowego warto także włączyć 
florę original. To także produkt do smarowania 
pomagający utrzymać serce w dobrej kondycji. 
flora to połączenie trzech cennych olejów roślin‑
nych: słonecznikowego, rzepakowego oraz lnia‑
nego.

Produkty marki flora to szczególna 
propozycja stworzona z myślą o kon‑
sumentach, którzy chcą kontrolować 
poziom cholesterolu. Stanowią także 
źródło witamin: a i d, dodawanych 
obowiązkowo, oraz e.

delma extra o smaku wiejskiej śmietanki, to wariant 
smakowy inspirowany tradycją. delikatny, śmietan‑
kowy smak, przywodzący wspomnienie sielskiego 
życia i przepysznego polskiego jedzenia.

Pyszny klasyczny smak oraz korzystna cena sprawiają, że produkty  
z logo delma cieszą się sporym zainteresowaniem polskich konsumen‑
tów. Mogą oni wybierać spośród kilku wariantów delmy extra, m.in.  
o smaku wiejskiego bochenka czy wiejskiego masełka. Warto Klientom 
zaprezentować także dwie nowości z linii delma Premium: z masłem  
i ze szczyptą soli. 
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Puszyste mazurki, smakowite serniki, 
wyśmienite tarty, idealnie wyrośnięte 
kruche ciasta ‑ to zadania dla Kasi. 
Kostka do pieczenia Kasia jest od 
wielu lat dla polskich konsumentów sy‑
nonimem najwyższej jakości. 

Dzięki niej wielbiciele pieczenia mają gwarancję, że ich ciasta zawsze „się upieką”, a finalny efekt zachwyci 
domowników i gości. Kostka do pieczenia Kasia łatwo się uciera, a dzięki niej wypieki są bardziej puszyste. 
Ponadto, co bardzo ważne, produkt nie zawiera częściowo utwardzonych olejów roślinnych, o których wiado-
mo, że są źródłem tłuszczów trans.

Margaryny do pieczenia



Świeże owoce i warzywa cieszą się coraz większa popularnością. Zapotrzebowanie na nie z każdym 
rokiem rośnie. Sytuacja ta jest spowodowana prozdrowotnym trendem. Eksperci zalecają spożywanie 
kolorowych i różnorodnych składników. Bardzo dobrze pokazuje to piramida żywieniowa, która od po-
czątku 2016 roku uległa zmianie. Instytut żywności i żywienia przedstawił nową wersję piramidy z której 
wynika, że zalecane jest największe spożycie warzyw i owoców.

Warzywa 
i Owoce

warzywa i owoce pełnią 

ważną rolę w żywieniu 

człowieka, dlatego też nie 

pozwól by zabrakło ich 

w twoim  sklepie.

Zapamiętaj!
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hurtownie eurocash Cash&Carry oferują Tobie owoce i warzywa od najlepszych dostawców, którzy swoją produkcję 
prowadzą według najwyższych norm i standardów jakościowych. dzięki temu możemy każdego dnia dostarczyć na 
Twój regał asortyment wysokiej jakości!

regał owocowo warzywny to ważny punkt Twojego sklepu, w którym każdy Klient niemal codziennie szuka czegoś 
dla siebie. W miarę możliwości umieść regał jak najbliżej wejścia, aby Klient jeszcze przed rozpoczęciem zakupów 
zwrócił na niego uwagę. niech stanie się Twoją kolorową, świeżą wizytówką!

ekspOzycje pOdziel Na dWa WyraźNe blOki:
warzywa ‑ na najniższych półkach umieszczaj warzywa korzeniowe (ziemniaki, marchew, buraki itd.)
owoce ‑ na najniższych półkach powinny znajdować się owoce tańsze i bardziej popularne.
Jeśli jednak na ekspozycję przeznaczasz tylko po jednym regale zawsze owoce powinny znajdować się 
nad warzywami!

musisz pamięTać, aby regał OWOcOWO WarzyWNy uTrzymyWać W bez-
WzględNej czysTOści i śWieżOści. 
żaden Klient nie sięgnie po rozpadającego się pomidora, czy ciemnego banana! należy kilka razy dzien‑
nie przeglądać towar, usuwać sztuki nienadające się do sprzedaży, aby nie psuły ogólnego wrażenia 
stoiska.

sTWórz WrażeNie ObfiTOści! 
Twój Klient nie chce oglądać półki z pojedynczymi, ostatnimi sztukami. Zawsze lepsza mniejsza wypełnio‑
na ekspozycja, niż duża z niewypełnionymi pustkami. Wrażenie obfitości spotęguje ustawienie towaru w 
piramidki!

klieNT Wyda Więcej pieNiędzy, gdy sTWOrzymy mu sprzyjające WaruNki
towaru powinno być dużo na półkach, estetycznie poukładanego i świeżego. warzywa i owoce najlepiej 
wyeksponować w białym świetle. pobudza to wówczas zmysły oraz pozostawia pozytywny wizerunek towaru.

1.

2.

3.

4.

PIraMIda żyWIenIa I aKTyWnoŚCI fIZyCZneJ

kilka zasad ekspozycji warzyw i owoców

Piramida żywienia Ekspozycja warzyw i owoców

ofertę należy 

dostosowywać  

do pory roku  

i zapotrzebowania 

klientów.

Zapamiętaj!

doznania estetyczne 

to część sukcesu 

sprzedaży.

Zapamiętaj!
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Warzywa masywne takie jak marchew, pietruszka, seler, ziemniaki 
i buraki, powinny być umieszczone w swoim sąsiedztwie głównie  
z powodu pochodzenia „z ziemi”.

Jabłka, gruszki to owoce rodzimego pochodzenia i 
podobnej wielkości, więc powinny znajdować się obok 
siebie.

natka pietruszki, koperek i szczypiorek, stosowane 
jako dodatki, powinny znaleźć się w jednej grupie.

W sezonie letnim należy znaleźć miejsce na arbuzy, brzo‑
skwinie i nektarynki.

Pomidory, ogórki i papryka to kolejna grupa warzyw, które 
ze względu na charakter „sałatkowo‑kanapkowy” powinny 
znajdować się obok siebie.

W sezonie jesienno‑zimowym pomarańcze, mandarynki, 
klementynki, grejpfruty i cytryny ‑ jako owoce cytrusowe 
najlepiej umieścić w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.

Kolejna grupa to warzywa o zbliżonej wielkości i kształcie: 
sałata, kapusta i kalafior.
dalej ‑ warzywa przyprawowe ‑ cebula i czosnek.

owoce z przeznaczeniem na przetwory występujące se‑
zonowo ‑ wiśnie, czereśnie, śliwki – powinny znaleźć się 
w jednej grupie.

Warzywa Owoce

Należy kilka razy dziennie 

usuwać sztuki nienadające 

się do sprzedaży, aby nie 

psuły ogólnego wrażenia 

stoiska.

Zapamiętaj!

Stoisko warzywne Stoisko owocowe

warzywami  

i owocami można 

handlować przez 

cały rok.

Zapamiętaj!
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Sezon wiosenno-letni
Wiosną i latem najtrudniej konkurować z bazarami i warzywniakami. nie może wówczas zabraknąć sezonowych 
warzyw tj. młodych ziemniaków, marchewki, rzodkiewki, sałaty itd. W tym okresie królują również wszelkie warzywa 
z rodziny kapustnych, np. kapusta biała, czerwona, pekińska... Pamiętaj również o pomidorze i ogórku, tak chętnie 
używanym do różnego rodzaju sałatek. Twój kącik warzywny w tym okresie może naprawdę zachęcać do zakupów.

dOdaTkOWa ekspOzycja sezONOWa
W sezonie letnim postaraj się maksymalnie wykorzystać powierzchnię na ekspozycję owoców i warzyw. Dodatko-
wa przestrzeń wpłynie korzystnie na wysokość sprzedaży. Jeśli masz odpowiednią ilość miejsca zrób np. specjalną 
wystawkę bardzo popularnych w tym okresie arbuzów! Do towarzystwa możesz dołożyć inne owoce tj. truskawki, 
borówki czy maliny oraz nektarynki, brzoskwinie.

Sezonowość

Twoi Klienci zazwyczaj wybiorą pol‑
skie warzywa i jeśli to możliwe ‑ polskie 
owoce. Wiosna i lato to czas na to, aby 
dostarczyć im najlepsze krajowe pro‑
dukty i to na nich głównie powinieneś 
oprzeć swoją sprzedaż! Wielu konsu‑
mentów z niecierpliwością czeka na 
rodzime pomidory, ogórki, czy sałatę 
oraz soczyste i świeże owoce!

Sezon jesienno-zimowy
Jesień i zima to okres, w którym możesz zwiększyć swoją sprzedaż. handel na małych bazarkach i ulicznych wa‑
rzywniakach w tym czasie nie jest już tak intensywny. Wykorzystaj ten moment! Stwórz obficie wypełniony regał, który 
przyciągnie Klientów. Pamiętaj o odpowiednim zatowarowaniu w importowane owoce, głównie cytrusy takie jak: 
pomarańcze, cytryny, mandarynki, grejpfruty oraz warzywa tj. pomidor, ogórek , papryka… one zawsze cieszą się 
dużą popularnością. 

stwórz obficie 

wypełniony regał, który 

przyciągnie klientów.

Zapamiętaj!

sprzedawco stoisko  

owocowo – warzywne 

powinien cechować 

wygląd, oraz 

funkcjonalność.

Zapamiętaj!

Sezonowość

nie zapominaj jednak o naszych krajowych 
owocach i warzywach, tj. jabłka, gruszki, wa‑
rzywa okopowe. one również w tym czasie 
wzbudzają duże zainteresowanie. dodatko‑
wą grupą asortymentową, która w okresie 
jesienno‑zimowym zwiększy Twoją sprzedaż 
są produkty kiszone (kapusta, ogórki). Za‑
dbaj o ich ciągłą dostępność w Twoim skle‑
pie, a zauważysz zwiększony zysk.
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owocom i warzywom należy stworzyć odpowiednie warunki magazynowania, przechowywania i jednakowo za‑
bezpieczać je przed mechanicznymi uszkodzeniami. To wymagająca kategoria w zarządzaniu, gdyż drobne błędy 
mogą narazić Cię na spore straty.

1.

2.

4.

5.

3.

jak pOWiNieN Wyglądać TOWar W TWOim WarzyWNiaku?
owoce i warzywa powinny być całe i kształtne, tzn. bez stłuczeń i innych uszkodzeń mechanicznych, nie 
kiełkujące, czyste, odpowiednio dojrzałe, zdrowe, bez wad tj. poparzeń słonecznych czy przemrożeń.

praWidłOWa TemperaTura
asortyment ten bywa kapryśny głównie ze względu na niską trwałość towaru. dlatego tak ważne jest utrzy‑
manie w sklepie odpowiedniej temperatury powietrza. Jeśli lokal nie jest klimatyzowany, warto pomyśleć o 
założeniu klimatyzacji lub przynajmniej zakupie klimatyzatora przenośnego. okaże się niezbędny zwłaszcza 
podczas upalnego lata.

W jaką ilOść pOWiNieNeś się zaTOWarOWać?
Kupuj mniejsze ilości, ale częściej. łatwo psujące się owoce i warzywa kupuj codziennie, pozostałe ‑  
w zależności od tego, jak długo utrzymują świeżość ‑ na dwa, trzy dni.

zasada fifO –pierWsze przyszłO, pierWsze WyszłO? NiekONieczNie!
Ta zasada sprawdza się gdy partie towaru są identycznej jakości. W przypadku owocow i warzyw jeśli 
później zakupione produkty są dojrzalsze, to wystaw je jako pierwsze.

jak Najlepiej magazyNOWać asOrTymeNT Tej kaTegOrii?
owoce i warzywa trwałe tj. jabłka, cytrusy przechowując je w mniejszych opakowaniach zapewnisz 
ochronę przed uszkodzeniami.
owoce miękkie tj. truskawki staraj się kupować w kobiałkach lub kartonowych opakowaniach, w nic nie 
owinięte oraz nieprzykryte wytłoczkami.

Przechowywanie
praWidłOWe przechOWyWaNie OWOcóW i WarzyW

•	 cebula żółta

•	 seler

•	 pietruszka

•	 burak

•	 włoszczyzna

•	 ziemniak

•	 kapusta biała

•	 ogórek 

•	 pomidor

•	 por

•	 kiszonki(kapusta, ogórek)

•	 czosnek

•	 jabłka

•	 cytryna 

•	 nektarynka

•	 gruszka

•	 banan

•	 brzoskwinia

•	 arbuz

•	 borówka

•	 kapusta pekińska

•	 papryka czerwona

•	 kalafior/brokuł

•	 sałaty, rzodkiewki

•	 winogrona

•	 pieczarki 

•	 cherry

•	 papryka żółta

•	 papryka zielona

•	 pomarańcze

•	 grejpfrut

•	 truskawki

•	 cebula żółta

•	 seler

•	 pietruszka

•	 burak

•	 włoszczyzna

•	 ziemniak

•	 kapusta biała

•	 ogórek

•	 pomidor

•	 por

•	 kiszonki(kapusta, ogórek)

•	 czosnek

•	 jabłka

•	 cytryna

•	 mandarynka

•	 pomarańcze

•	 gruszka

•	 banan

•	 grejpfrut

•	 kiwi

•	 pomelo

•	 kapusta pekińska

•	 papryka czerwona

•	 pieczarki 

•	 cherry

•	 sałaty, rzodkiewki

•	 kalafior/brokuł

•	 cukinia

•	 winogrona

planogram wiosna-lato planogram jesień-zima
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Dostosowanie asortymentu

owoce

warzywa

najszybciej

truskawka, malina arbuz, banan jabłko, gruszka, cytrusybrzoskwinia, nektarynka, 
 borówka

sałata, rzodkiewka, natka
marchewka, cukinia,  
pietruszka, pieczarka

ziemniak, cebula,  
czosnek

seler, papryka, kapusta, 
ogórek, pomiodor, burak

szybko umiarkowanie wolnoPsujące się:



Bardzo duża część Polaków nie wyobraża sobie codziennego jadłospisu bez mięsa. dla‑
tego warto pamiętać, że przygotowanie pełnowartościowego śniadania czy smakowitej 
kolacji ułatwiają wędliny w plastrach, które można znaleźć na półkach sklepowych. Produkty 
pakowane takie jak parówki, szynki czy kindziuki cieszą się dużą popularnością, ponieważ 
dzięki nim można zaoszczędzić sporo cennego czasu.

Wędliny

celem każdego sklepu jest 

zaopatrzenie go 

w wędliny bez ulepszaczy 

i  konserwantów. 

Zapamiętaj!
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należy pamiętać, że skrupulatna dbałość o ja‑
kość przechowywanych produktów mięsnych 
gwarantuje zawsze świeży asortyment, którym 
Klienci mogą cieszyć się każdego dnia tygo‑
dnia.

Wędliny w sklepie Wędliny w sklepie

dział mięsny to nie tylko propozycja dotycząca codzien‑
nego menu. Po ulubione przysmaki sięgają również ama‑
torzy pikników, grilla i wyjazdów na łono przyrody. Trady‑
cyjne kiełbasy, aromatyczne kabanosy i smaczne parówki, 
sprawdzają się między innymi podczas wakacyjnych wy‑
cieczek. 

bezpieczeŃsTWO
Klienci decydują się nabyć artykuły sprawdzonej marki z widoczną datą przydatności oraz składem, ponieważ 
świadome, przemyślane kupno towaru jest dla nich bardzo ważne. 

WygOda
Klienci sięgają po produkty w plasterkach oraz różnorodne przekąski, ponieważ to szybki sposób na przy‑
gotowanie posiłku i zaspokojenie nagłego głodu. nieduże porcje gwarantują świeżość i można je spożywać  
w dowolnym miejscu.

przyjemNOść
Klienci czerpią przyjemność z jedzenia, dlatego też próbują nowych smaków i wyszukują estetycznie wy‑
glądających opakowań. dlatego warto zaskoczyć ich posiadaniem produktu w przystępnej formie, a także 
możliwością wyboru pojedynczego asortymentu, bądź też w zestawie. 

1.

2.

3.

oCZeKIWanIa KonSuMenTóW WĘdlIn

wielbiciele mięsnych potraw 

wiedzą, że dobrej jakości 

wieprzowina, wołowina 

i drób to fundament 

sycącego posiłku.

Zapamiętaj!

96,8% ludzi na świecie je 

mięso, dlatego też 

nie pozwól by zabrakło 

produktów mięsnych 

w twoim sklepie.

Zapamiętaj!

w asortymencie sklepów nie powinno zabraknąć wędlin w praktycznych 
opakowaniach, które gwarantują świeżość zamkniętych w nich produktów.

WysOka jakOść i WyselekcjONOWaNy prOdukT 
- TO gWaraNcja dObregO zakupu.
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Szynka Babuni‑ Szynka wieprzowa o niewielkiej zawartości 
tłuszczu, znakomita na kanapki, stół szwedzki oraz do przygo‑
towania ruloników z nadzieniem. Ciemne  wędzenie nadaje tej 
szynce charakterystyczny smak.

Zawierają aż 87% mięsa! Są delikatnie przyprawione i przygotowane z najlepszej 
jakości mięsa drobiowego z dodatkiem cielęciny. nie mają osłonek, dzięki czemu 
można je łatwo i szybko przyrządzić zarówno na ciepło, po podgrzaniu, jak i na 
zimno jako przekąskę.

Jedynki – to wartościowe odżywczo parówki, dedykowane 
dzieciom. Można je bezpiecznie i szybko podać w domu – 
serwując zarówno na ciepło, jak i na zimno – lub włożyć do 
szkolnego plecaka. Pojedyncze pakowanie każdej parów‑
ki gwarantuje dłuższe przechowywanie bez obsychania.

Kiełbaski z szynki firmy Sokołów to wysokiej jakości pro‑
dukt o wysokiej zawartości mięsa wieprzowego z szynki 
(aż 93%), stworzony z myślą o najbardziej wymagających 
konsumentach. Kiełbaski te nie posiadają osłonek, dzięki 
czemu można z nich łatwo i szybko przygotować smaczny 
posiłek. 

Stworzone z myślą o rodzinnych posiłkach. 
Zrównoważona kompozycja mięsa drobiowego 
i wieprzowego czyni z nich smaczną i aroma‑
tyczną przekąskę doskonałą zarówno po pod‑
grzaniu, jak i na zimno.

Kindziuk gold wytworzony jest z najlepszego 
gatunkowo mięsa wieprzowego. Wędzony na 
surowo a następnie poddawany procesowi 
dojrzewania.

Szynka Babuni

Sokoliki

Parówki JedynkiKiełbasy

Parówki 
  Ulubione

Kindziuk
zadbaj aby w twoim 

sklepie było wiele 
rodzajów mięsa 

tj.: szynki, kiełbasy 
oraz parówki.

Zapamiętaj!

poręczna mięsna 
przekąska 

zawsze cieszy się 
zainteresowaniem 

wśród klientów.

Zapamiętaj!

Produkty Produkty
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Wyborna kiełbasa z dużych kawałków mięsa drobiowego 
z białym pieprzem, czosnkiem i kminkiem. Z pewnością 
sprosta wymaganiom koneserów. 100g produktu przygo‑
towano ze 105g szynki wieprzowej.

Tradycyjne niemieckie kiełbaski w naturalnych cieniutkich 
osłonkach. Wystarczy postawić na stół z pajdą chleba i 
uczta gotowa. Wprost na codzienną przekąskę prosto 
z lodówki.

Pyszne, kruche kiełbaski wieprzowe o wysokiej zawar‑
tości mięsa.  W sam raz na grilla, idealne do przygoto‑
wania domowych hot‑dogów! doskonałe na zimno i na 
gorąco.

Krakowska sucha

Frankfurterki

Słowianki

frONTem dO klieNTa! 
Zawsze należy eksponować produkt frontową stroną oraz sukcesywnie uzupełniać puste miejsca. Zwięk‑
szanie liczby powielanych produktów zwiększa sprzedaż

PodSTaWoWe ZaSady ułożenIa PółKI SaMooBSłuGoWeJ

prOdukTy Tej samej kaTegOrii sTOją ObOk siebie! 
należy przyjąć pewną hierarchię rozstawienia artykułów na półce i się jej niezwłocznie trzymać. Brak 
zasad wprowadza niepotrzebny chaos.

Najlepszy rejON jesT Tam gdzie NajWiększy ruch! 
Produkty na których sprzedaży w danym momencie zależy najbardziej powinny zostać ustawione w miej‑
scu gdzie generowany jest największy ruch.

prOdukTy jedNej marki sTOją ObOk siebie! 
Mieszanie tego samego produktu z innymi markami nie wpływa pozytywnie na decyzyjność Klienta – Po‑
rządek na półkach to podstawa!

Celem dobrze ułożonej półki samoobsługowej jest przede wszystkim zwiększenie sprzedaży. dodatkowo dzięki za‑
stosowaniu odpowiedniego wystroju sklepu oraz poprzez właściwy sposób prezentacji towarów na półkach można 
zwiększyć subiektywną wartość towaru w oczach Klienta.

Dobrze ułożona półka samoobsługowa

OkO W OkO! 
Staraj się zawsze umieszczać produkty na wysokości wzroku kupującego. Z przodu należy pokazywać 
wszystkie dostępne warianty, zgrupowane poziomo lub pionowo, tak aby kupujący widział pełna ofertę  
i nie musiał szukać. Półki znajdujące się na wysokości oczu rezerwuje się na towary szczególnie atrakcyjne  
z punktu widzenia sklepu.

sprzedaż Wspierają maTeriały reklamOWe! 
W miarę możliwości informuj Klientów o promocjach i nowym asortymencie umieszczając oferty w gazet‑
kach.

wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu klienta 

w produkty mięsne 

zyskujesz jego aprobatę.

Zapamiętaj! bardzo dużo osób 

nie wyobraża sobie 

codziennego menu 

bez mięsa.

Zapamiętaj!

Produkty Półka sklepowa

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Zdobycie nowego Klienta, który zainteresowany jest podstawowym asortymentem nabiałowym i wędli‑
niarskim.

Poprawienie wizerunku sklepu dzięki nowym produktom w nowej kategorii.

Zwiększenie sprzedaży poprzez wyeksponowanie produktów „impulsowych” jak mleko zagęszczone czy 
mleko smakowe.

asortyment nabiału uhT nie niesie ze sobą ryzyka strat, ze względu na długie terminy przydatności do 
spożycia. 

1.

2.

3.

4.

KorZyŚCI Z WProWadZenIa 
TyCh KaTeGorII do SKlePu

nie masz lodówki na nabiał i wędliny? nie szkodzi! 
Możesz handlować tymi kategoriami, ponieważ nie wszystkie artykuły należy trzymać w warunkach chłodniczych. Warunki prze‑
chowywania wielu produktów pozwalają na ich ekspozycję poza regałami chłodniczymi. Poniżej przykładowa półka nabiałowa i 
wędliniarska, która nie wymaga chłodzenia.

pOszerzeNie asOrTymeNTu TWOjegO sklepu - TO gWaraNcja Większej sprzedaży. 
praWidłOWe ułOżeNie eskpOzycji W sklepie deTaliczNym średNiej WielkOści 

mOże zWiększyć ObrOTy NaWeT O 30%.




