


Pamiętaj!
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lep to ten

,
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Półka win w Twoim sklepie jest
tym, czego potrzebujesz!

Przekonaj się, że regał z winami zapewni
Ci sukces na lokalnym rynku, co z pewnością

przełoży się na Twój sukces finansowy.

Prowadzisz sklep spożywczySzukasz sposobu, by zwiększyć zyski

Daj możliwość wyboru

Nie umieszczaj regału z  winem za główną ladą 
w  swoim sklepie. Daj Klientom swobodę działania 
i stwórz im możliwość wyboru. Regał w zasięgu ręki 
Klienta ułatwi wybór właściwego trunku, odciąży 
personel sklepu i zminimalizuje konieczność dora-
dzenia Klientowi, co wybrać. Dzięki niemu pozbę-
dziesz się kolejek i  zaoszczędzisz cenny czas. Nie 
obawiaj się kradzieży – wino to nie cukierek, któ-
rego można schować do kieszeni. Obdarz swoich 
Klientów zaufaniem - to się opłaci!

Stosuj niską marżę na wina

Dzięki temu cena win w Twoim sklepie nie będzie 
odbiegać od tych oferowanych przez konkurencyjne 
sieci handlowe, a Klient przychodząc po dobre wino 
w  dobrej cenie sięgnie także po inne produkty, co 
przyniesie Ci wymierne korzyści.

Zadbaj o odpowiedni
dobór asortymentu

Wystarczy, że na półce z  winami w  Twoim sklepie 
znajdzie się kilkanaście znanych i lubianych rodza-
jów  tego trunku. Ważne, by pamiętać o podstawo-
wym podziale win, tak by każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. W  odpowiednim doborze asortymentu 
pomoże tzw. półka modelowa. Z  jej pomocą stwo-
rzysz podstawową ofertę, którą z czasem dostosujesz 
do potrzeb swoich stałych Klientów.

Zastosuj kilka prostych zasad, by móc
poczuć smak zwycięstwa nad konkurencją:

Półka z winami jest w zasięgu możliwości Twojego sklepu.
Odważ się i poszerz wachlarz asortymentu o wina,

i każdego dnia zdobywaj nowych Klientów,
którzy staną się gwarancją Twojego sukcesu.



Dlaczego warto

Warto zadbać o kolorystyczne,
pionowe zblokowanie win. Co to daje?
 
• Ułatwia wybór
• Przyspiesza podejmowanie decyzji,            

co do wyboru wina
• Organizuje przestrzeń, dzięki czemu      

półka win jest bardziej czytelna

Dopiero później konsumenci biorą               
pod uwagę smak i cenę wina. 

Czym kieruje się Konsument przy wyborze wina?
Odpowiedź jest prosta - głównie KOLOREM!

Konsumpcja wina jest bardzo 

silnie powiązana z   jedzeniem. 

Dlatego też właściwa ekspozycja 

win może sprawić, że codzienne 

zakupy artykułów spożywczych 

przeznaczonych na obiad czy 

kolację, będą obejmowały także 

ten alkohol.

Aby ułatwić Klientowi wybór właściwego smaku wina,
zastosuj proponowany poniżej system oznaczeń:

Wina wytrawne

Wina półwytrawne

Wina półsłodkie

Wina słodkie
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1.

Wino to obecnie najmodniejszy alkohol w Polsce. 
Postrzegane jest jako alkohol nowoczesny i elegan- 
cki, a zarazem uniwersalny. Idealnie pasujący do 
każdej okazji. 

2.

Wino jest trzecią, zaraz po piwie i wódce, kategorią 
alkoholową w Polsce.
Charakteryzuje się wysokim stabilnym wzrostem 
sprzedaży - około 9% rocznie. To jedna z najszybciej 
rozwijających się kategorii alkoholowych w Polsce.

 
3.

Wino uznawane jest za najbardziej kobiecy alkohol, 
a to przecież kobiety stanowią najważniejszą grupę 
klientów sklepów spożywczych.



Najpopularniejsze marki, których poszukują Konsumenci
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Wina białe

Wina musująceWermuty

Wina owocowe

Segment 15 - 20 PLN

Segment 10 - 15 PLN

Segment < 10 PLN

Wina czerwone

Wina czerwone

Wina czerwone

Wina białe

Wina białe

Wina deserowe

Ustawienie marką
(np. Fresco, El Sol,
Carlo Rossi)

Wina czerwone

Wina różowe

Wina białe

Modelowa półka win w Twoim sklepie
1 regał o szerokości 1m - 6 półek

5 głównych zasad
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4.

Wybierając wino konsumenci chcą mieć pewność, 
że dokonali dobrego wyboru i kupili wino, które
będzie im smakować. Stąd kluczem do sukcesu 
w półce win jest asortyment oparty na znanych
markach, będących gwarancją jakości i  dobrego 
smaku.

5.

Organizując rozmaite akcje promocyjne „nudna” 
półka z  winem będzie „żyła” i  przyciągała uwagę. 
Promocje podniosą atrakcyjność oferty i konkuren-
cyjnść względem innych sklepów, a rozmaite święta, 
m.in. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Walentynki
czy popularne imieniny, to doskonałe narzędzie do
generowania większej sprzedaży.

Ważne, by w ofercie Twojego

sklepu znalazły 
się także 

wina w cenie 30-4
0 PLN 

za butelkę, 
ponieważ ostatnio 

wina są b
ardzo modną form

ą

prezentu.Pamiętaj, że:

1.

Najlepsza ekspozycja win to taka, która umożliwia 
konsumentowi obejrzenie butelki, zapoznanie się 
z informacjami na kontretykiecie i porównanie 
kilku win, które go interesują. Dlatego ważne, aby 
Klient miał bezpośredni dostęp do półki z winami.

2.

Jasno oznaczone i logicznie ułożone półki,
czyste butelki i czytelne oznaczenie cen sprawiają, 
że wybór wydaje się łatwiejszy, a same wina zyskują 
na jakości.

3.

Znane marki powinny być najlepiej widoczne - 
ustawione na wysokości wzroku.



2 regały o szerokości 1m - 6 półek

Najpopularniejsze marki, których poszukują Konsumenci
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Wina białe

Wina musujące

Segment 15 - 20 PLN

Segment 10 - 15 PLN

Segment < 10 PLN

Wina deserowe

Ustawienie marką
(np. Fresco, El Sol,
Carlo Rossi)

Wina czerwone

Wina różowe

Wina białe

Najpopularniejsze marki, których poszukują Konsumenci

Wermuty

Wina owocowe

Wina czerwone

Wina czerwone

Wina czerwone

Wina różowe

Wina białeWina różowe

Wina białeWina różowe

Ważne!
Nieuporządkowana i  nieopisana półka z  winami sprawia, że Konsumenci nie widzą różnic pomiędzy poszczególnymiwinami, czują się zakłopotanii  zniechęceni do zakupów.

Modelowa półka win w Twoim sklepie
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W ekspozycji nie może zabraknąć silnych marek,
będących „PEWNIAKAMI” w sprzedaży.
Wspomagają one konkurowanie z dyskontami. 

Wina stołowe
W winach stołowych polski  Konsument zna sześć marek wina. 

Trzy z nich to wspierane marki: Carlo Rossi, Fresco, El Sol.
Kolejne trzy to marki generyczne czyli wina o tej samej

nazwie, ale produkowane przez wielu producentów. Zaliczmy 
do nich wina: Kadarka, Sophia i Egri Bikaver. Są to najbardziej 
poszukiwane marki, dlatego też muszą być one bardzo dobrze 

widoczne, zgrupowane w ramach jednej marki. Wina musujące
Jeśli chodzi o ten rodzaj win, to polski Konsument rozróżnia 

pięć marek win musujących: Dorato, Cin&Cin, Igristoje,
Michelangelo i Martini. Ta piątka generuje ponad 60 %

sprzedaży na rynku tradycyjnym.

Wermuty
Rynek wermutów zdominowany jest przez dwie
wiodące marki: Martini i Cin&Cin.
Generują one ponad 60 % sprzedaży na rynku tradycyjnym.

Jak zatowarować Postaw na PEWNIAKI
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rodzaj wina język
angielski

język
francuski

język
włoski

język
węgierski

język
niemiecki

język
hiszpański

język
portugalski

bardzo
wytrawne extra dry brut,

extra sec extra secco extra száraz extra trocken
brut nature, 
brut,
extra seco

extra-seco

wytrawne dry sec secco száraz trocken seco seco

półwytrawne medium dry,
semi dry demi sec abboccato felszáraz halbtrocken semi seco meio seco

półsłodkie
medium 
sweet,
semi sweet

demi doux,
moelleux amabile felédes lieblich semi dulce meio doce

słodkie sweet doux dolce édes süss dulce doce

białe white blanc bianco fehér weiss, weiβ blanco branco

różowe rose rose rosato rose
rosado,
rose,
rosat

rosé

czerwone red rouge rosso vörös rot tinto tinto

stołowe table wine vin de table vino da tavola asztali Tafelwein vino de mesa vinho de mesa

musujące sparkling
mousseux,
creamant
champagne

spumante habzó Sekt,
Schaumwein

espumoso,
cava

vinho
espumante

www.eurocash.pl

Słowniczek


