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PROJEKT SKLEPU 



 Głównym czynnikiem wpływającym na 

decyzję klienta o korzystaniu z jakiegoś sklepu 

są jego doświadczenia związane z 

kupowaniem w tym sklepie.  

 Uważa się, że to właśnie subiektywne 

doświadczenia związane z zakupem oddziałują 

na dokonywany przez klienta wybór silniej niż 

jakość i rodzaj asortymentu czy poziom cen.  

PROJEKT SKLEPU 
 
 



 Dowiedziono, że wrażenia bezpośrednio 

wpływają na opinię kupujących o jakości 

asortymentu, cenach i ogólnej wartości sklepu.  

 Dlatego detalista powinien przywiązywać 

wielką wagę do wszystkich czynników 

oddziałujących na subiektywne doświadczenia 

związane z zakupem. Fakt ten sprawia, że duże 

znaczenie mają wszystkie kwestie wiązane z 

PROJEKTEM SKLEPU. 

 

PROJEKT SKLEPU 
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Projekt sklepu jest ważny również dlatego, że 

kształtuje on KONTROLOWANE 

OTOCZENIE, w którym klient dokonuje 

zakupów. Na zachowanie nabywcy wpływają: 

wszystkie odbierane przez niego bodźce 

zmysłowe oraz zachowania w określonym 

otoczeniu.  

PROJEKT SKLEPU 
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 Jeśli detalista zdoła stworzyć 

ODPOWIEDNIE KONTROLOWANE 

OTOCZENIE, może oddziaływać na nastroje 

kupujących, a jeśli potrafi oddziaływać na 

nastroje, może dokonać tego samego z 

zachowaniem. 

  

PROJEKT SKLEPU 
 
 



 Trzy najważniejsze WYMIARY 

OTOCZENIA: 

projekt - fizyczny wygląd i charakter 

sklepu, 

aspekt społeczny - wszystkich ludzi 

znajdujących się w sklepie i interakcje 

między nimi, 

atmosfera sklepu - wszystkie efekty „tła” 

otoczenia. 

WYMIARY OTOCZENIA 



 Udany ogólny projekt sklepu musi 

uwzględniać wszystkie te wymiary.  

 Proces kształtowania otoczenia 

rozpoczyna się zazwyczaj od stworzenia 

projektu sklepu - wyznaczenia proporcji i 

układu fizycznej powierzchni sklepowej. 

Projekt zostaje następnie udoskonalony dzięki 

opracowaniu wymiaru społecznego i atmosfery.  

  

WYMIARY OTOCZENIA 



 Projekt sklepu zmierza do kontrolowania 

materialnych elementów wnętrza sklepu, czyli 

do stworzenia właściwego otoczenia dla grupy 

docelowych klientów. Przez otoczenie „właściwe” 

należy rozumieć otoczenie odpowiednie zarówno 

z punktu widzenia  nabywców, jaki i detalisty.  

 Klienci wyrabiają sobie opinię o sklepie na 

podstawie jego wyglądu, łatwości korzystania z 

niego i ogólnych doświadczeń związanych z 

zakupem.  

PROJEKT SKLEPU 



 Detalista musi zrobić możliwie najlepszy 

użytek z dostępnej przestrzeni sklepowej, która 

z reguły jest zasobem deficytowym. Dlatego 

funkcjonując na określonej powierzchni, stara się 

osiągnąć z niej maksymalne zyski, a tym samym 

jak największą rentowność.  

ZRÓWNOWAŻENIE POTRZEB DETALISTY 

I NABYWCY  

OKREŚLA SIĘ JAKO  

DOPASOWANIE PROJEKTU.  

PROJEKT SKLEPU 



 Każdy projekt sklepu obejmuje wiele 

elementów: 

styl,  

architekturę,  

układ, 

ekspozycję.  

 

PROJEKT SKLEPU 



 Styl projektu wynika z ogólnej koncepcji 

sklepu lub jego wizerunku - jest czymś w rodzaju 

tematu przewodniego, do którego trzeba 

dostosować wszystkie pozostałe elementy.  

  

STYL PROJEKTU SKLEPU 
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 I tak na przykład ekskluzywny butik bądź 

salon mody ma inny wizerunek niż second hand 

czy sklep z tanią odzieżą, a więc tak ich styl, 

wielkość, wygląd zewnętrzny (architektura)‚ jak 

i wykorzystanie powierzchni sklepowej (układ) 

oraz sposób prezentacji ubrań klientom 

(ekspozycja) będą inne.  

STYL PROJEKTU SKLEPU 



  Wygląd zewnętrzny sklepu i jego wielkość 

to elementy projektu rozważane zazwyczaj w 

pierwszej kolejności. Jest to uzasadnione, gdyż 

to one właśnie są często oceniane jako pierwsze 

przez stojącego przed sklepem nowego 

potencjalnego nabywcę. Wrażenie wywierane 

przez zewnętrzny wygląd sklepu może wpłynąć 

na to, jak klient oceni korzyści, które mógłby 

odnieść z wizyty w sklepie.  

ARCHITEKTURA 
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 Dobre dopasowywanie projektu 

zewnętrznego jest więc dla detalisty bardzo 

ważne.  

 Może on wybrać rozwiązanie tańsze i 

ulokować placówkę tam, gdzie istnieje już 

odpowiednia architektura, albo droższe - i 

zbudować nowy sklep według specjalnie 

przygotowanych planów architektonicznych. 

ARCHITEKTURA 
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 Tak jak opakowanie produktu jest 

nazywane „milczącym sprzedawcą”, na 

podobnej zasadzie wygląd zewnętrzny sklepu 

pomaga nabywcom ocenić jego charakter:   

spodziewany asortyment,  

poziom cen, 

ogólne doświadczenia związane z zakupem. 

ARCHITEKTURA 
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 Rozmiary sklepu mają dla detalisty 

znaczenie fundamentalne, ponieważ determinują 

operacyjne parametry jego funkcjonowania. 

 Wielkość powierzchni sklepowej 

wyznacza granice wielkości asortymentu, jaki 

można efektywnie zaprezentować nabywcy.  

UKŁAD SKLEPU 
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 Wielkość powierzchni magazynowej 

wpływa z kolei na takie obszary zarządzania 

sklepem, jak: 

dostępność asortymentu, 

wydajność odtwarzania zapasów.  

 

 Rozmiary sklepu mogą również 

oddziaływać na to, jak klienci ocenią styl sklepu, 

a zatem i na jego wizerunek.  

UKŁAD SKLEPU 



 Detalista kształtujący wizerunek dużego 

wyboru towarów i „zakupów w jednym 

miejscu” powinien pamiętać, że staje się on 

bardziej wiarygodny przy większej powierzchni 

sklepu.  

 

 Jeśli natomiast zabiega o wizerunek sklepu 

ekskluzywnego, powinien skłaniać się ku 

placówce znacznie mniejszej, gdyż to ona 

właśnie wzmocni pożądaną percepcję sklepu. 

UKŁAD SKLEPU 



Architektura sklepu musi być dostosowana do 

jego stylu i wizerunku. Projekt zewnętrzny 

sklepu określa charakter jego wyglądu, a tym 

samym decyduje o pierwszym wrażeniu 

klienta, który się do niego zbliża.  

 Takie elementy projektu, jak 

wykorzystane materiały, styl architektoniczny, 

barwy i faktura ścian zewnętrznych, 

oświetlenie, wystawy czy oznakowanie silnie 

oddziałują na kształtowanie się tego pierwszego 

wrażenia.  

EFEKT PIERWSZEGO WRAŻENIA  



 I tak na przykład pierwsze wrażenie 

odniesione na widok sklepu z antykami jest 

lepsze, gdy mieści się on w starej kamienicy. Ta 

sama lokalizacja i stwarzane przez nią wrażenie 

mogłyby jednak nie być odpowiednie dla 

supermarketu, toteż należałoby dla niego 

poszukać budynku o wyglądzie znacznie 

bardziej nowoczesnym.  
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 Układ sklepu decyduje o podziale 

całkowi tej powierzchni sklepowej na 

poszczególne obszary sprzedaży. Stanowi 

również plan generalny, na którym opierają 

się inne elementy projektu - na przykład 

atmosfera i ekspozycja.  

UKŁAD 



  

 Projekt układu musi ułatwiać ruch 

klientów po sklepie, umożliwiać: osiągnięcie 

wymaganego natężenia ruchu, gwarantować 

efektywną ekspozycję wszystkich produktów 

oraz maksymalnie wykorzystywać dostępną 

powierzchnię sklepową, uwzględniając przy 

tym rodzaj sklepu i asortymentu oraz wymagania 

bezpieczeństwa i ochrony.  

   

UKŁAD 



 

 Detaliści stosują najczęściej układy 

oparte na trzech podstawowych 

schematach:   

siatkowy,  

swobodny, 

butikowy. 

UKŁAD 



Układ siatkowy kojarzy się zwykle z 

supermarketami, jego projekt został opracowany w 

1916 roku przez Clerence’a Saunders’a dla 

sklepu Piggly Wiggly w Memphis, uznawanego za 

pierwszy na świecie supermarket samoobsługowy. 

UKŁAD SIATKOWY 
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Układ siatkowy wykorzystuje szeregi długich 

mebli ustawionych równolegle i tworzących 

wyspy. Dostęp do wyspy jest zazwyczaj możliwy 

tylko od dwóch końców, toteż kupujący poruszają 

się po sklepie po dość przewidywalnej trasie. 

UKŁAD SIATKOWY 
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 Układ siatkowy daje kupującym dość 

ograniczone możliwości wyboru tras, a to ze 

względu na ściśle określoną liczbę punktów 

dojścia do wysp i wyjścia. To ograniczenie tras 

daje detaliście znaczną kontrolę nad ruchem.  

 

UKŁAD SIATKOWY  



 Bardzo dobra jest też ekspozycja 

asortymentu, gdyż kupujący nie mają właściwie 

innego wyboru, jak tylko przechodzić wzdłuż 

półek ze znaczną częścią oferowanych 

produktów. Ponieważ niewielka tylko 

powierzchnia sklepu nie jest zajęta, wysoki jest 

wskaźnik wykorzystania powierzchni. 

 

UKŁAD SIATKOWY  



http://historic-memphis.com/biographies/pigglywiggly/pigglywiggly.html


 Rozwiązanie to daje możliwość 

wykorzystania standardowych mebli, co oznacza 

niski koszt układu siatkowego.  

 Dobre wykorzystanie powierzchni i 

przewidywalność tras klientów oznaczają 

również dużą potencjalną przelotowość - układ 

zachęca klientów do poruszania się w 

określonym kierunku, zniechęca natomiast do 

przypadkowego błądzenia.  

UKŁAD SIATKOWY  
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 Układ siatkowy przypomina rurociąg: 

kupujący stałe napływają z jednego jego końca, 

przebywają go w całości i wyłaniają się na 

drugim końcu. Na powierzchni sklepowej (w 

rurociągu) może się jednocześnie zmieścić wielu 

klientów, ponieważ ich szybkość poruszania się 

jest z reguły duża. 

UKŁAD SIATKOWY  
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 Do zalet tego układu należą:  

 

dobra kontrola nad ruchem klientów, 

dobre wykorzystanie powierzchni,  

niskie efektywne koszty,  

znaczna przelotowość, 

dobra ekspozycja asortymentu.  

  

UKŁAD SIATKOWY - ZALETY  



 Klienci uważają doświadczenia związane 

z kupowaniem w sklepach o takim układzie za 

dość ubogie‚ ponieważ nie mają swobody 

poruszania się, lecz w jednym „stadzie” 

podążają w określonym kierunku.  

UKŁAD SIATKOWY 



 Na dodatek zaś przy wyspach jest 

stosunkowo mało miejsca, toteż kupujący nie 

czują się swobodnie przy przeglądaniu towarów, 

mają bowiem wrażenie, że blokują drogę innym. 

  

UKŁAD SIATKOWY 
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 Najważniejsze wady to: 

 

dla klientów: dość ograniczone 

doświadczenia związane z zakupem, 

 

dla detalisty: trudności z efektywną obsługą 

klienta i stosowaniem osobistych metod 

sprzedaży. 

UKŁAD SIATKOWY - WADY 



 Porównanie silnych i słabych stron układu 

siatkowego pokazuje, że jest to rozwiązanie 

odpowiednie dla detalistów zabiegających o 

maksymalne wykorzystanie powierzchni i 

sprzedających zasadniczo towary, którym 

klienci poświęcają mało czasu przy punkcie 

zakupu.  

 Są to więc głównie supermarkety i 

detaliści, których produkty charakteryzują się 

dużym wolumenem sprzedaży i w małym stopniu 

angażują nabywców. 

UKŁAD SIATKOWY 



 Układ swobodny jest charakterystyczny 

przede wszystkim dla centrów handlowych, 

zwłaszcza dla sklepów z ubraniami. 

Uwzględnia on zróżnicowane umeblowanie 

(półki przy ścianach, wieszaki, stoły 

wystawowe) oraz przestrzeń umożliwiającą 

klientom dość swobodne poruszanie się. 

Dostęp do wszystkich części sklepu jest łatwy z 

różnych kierunków.  

UKŁAD SWOBODNY 





 Zalety układu swobodnego to znaczne 

wzbogacenie doświadczeń związanych z 

zakupem (mnóstwo możliwych tras i duże 

wolne przestrzenie) oraz łatwa i efektywna 

obsługa klienta i sprzedaż osobista 

(sprzedawcy mogą swobodnie poruszać się po 

sklepie i dobrze widzą kupujących, dzięki 

czemu mogą łatwo dostrzec klientów 

potrzebujących pomocy i zająć się nimi).  

UKŁAD SWOBODNY 



 W takich warunkach kupujący nie 

odczuwają zwykle presji, toteż nie muszą się 

śpieszyć z podejmowaniem decyzji o zakupie.  

UKŁAD SWOBODNY 
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 Jego główne wady to utrudniona 

kontrola nad ruchem klientów, ograniczona 

przelotowość, słabe wykorzystanie 

powierzchni, raczej ograniczone możliwości 

ekspozycji asortymentu i wysoki koszt. 

UKŁAD SWOBODNY 
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 Porównanie zalet i wad układu swobodnego 

wskazuje oczywiście, że jest on właściwy dla 

detalistów, którzy bardziej zabiegają o 

wzbogacenie doświadczeń klientów sklepu niż o 

jego wydajność.  

 Oferują oni zazwyczaj ograniczone 

asortymenty produktów, które klienci kupują z 

większym zaangażowaniem i namysłem, 

poświęcając na to więcej czasu przy punkcie 

zakupu. 

  

UKŁAD SWOBODNY 



 Układ butikowy zajmuje miejsce 

pośrednie pomiędzy układem siatkowym a ukła-

dem swobodnym. Sklep dzieli się w tym 

wypadku na obszary sprzedaży, w których 

lokuje się określone kategorie produktów. To 

koncepcja sklepu wewnątrz sklepu.   

UKŁAD BUTIKOWY 





 Powierzchnia każdego obszaru 

sprzedaży jest wykorzystana dość efektywnie, 

a meble służące do ekspozycji są za każdym 

razem dobrane do konkretnej kategorii 

produktu. Pomiędzy obszarami sprzedaży 

znajduje się wolna przestrzeń choć nie tak 

duża jak w układzie swobodnym.  

UKŁAD BUTIKOWY 



 Układ butikowy umożliwia poniekąd 

kompromis między doświadczeniami 

klientów związanymi z zakupem, a 

wydajnością sprzedaży toteż zapewnia tylko 

umiarkowane wykorzystanie powierzchni, 

kontrolę nad ruchem klientów i przelotowość.  

A obsługa klienta i sprzedaż osobista są 

znacznie łatwiejsze niż w wypadku układu 

siatkowego.  

UKŁAD BUTIKOWY 



  Układ butikowy jest odpowiedni dla 

detalistów prowadzących wachlarz 

kategorii produktów wymagających 

spędzenia jakiegoś czasu przy punkcie 

zakupu albo też realizujących koncepcję 

„sklepu wewnątrz sklepu” - klasycznym 

przykładem jest tu dom towarowy. 

UKŁAD BUTIKOWY 



 Nowoczesną wersją układu butikowego jest 

tak zwany tor wyścigowy. Sklep jest w tym 

wypadku zaprojektowany w taki sposób, że kupu-

jący podążają ustaloną drogą przez cały sklep, 

napotykając po drodze dużą liczbę przystanków 

(odrębnych obszarów sprzedaży) i nie mając 

właściwie możliwości skrócenia drogi.  

TOR WYŚCIGOWY 





 Zwiększa się dzięki temu zarówno 

kontrola nad ruchem, jak i przelotność - 

zazwyczaj bez uszczerbku dla doświadczeń 

klientów. Poprawia się również ekspozycja 

asortymentu, gdyż kupujący „zahaczają” o 

zdecydowaną większość obszarów sprzedaży.  

TOR WYŚCIGOWY 
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GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI  

3 UKŁADÓW SKLEPU 

Czynnik Układ 

siatkowy 

Układ  

butikowy 

Układ 

swobodny 

 

Przelotowość największa umiarkowana  najmniejsza 

Kontrola nad 

ruchem 

największa umiarkowana  najmniejsza 

Ekspozycja 

asortymentu 

najlepsza umiarkowana  najgorsza 

Wykorzystanie 

powierzchni 

najlepsze umiarkowane  najgorsze 

Koszt zwykle 

najniższy 

zróżnicowany zwykle 

najwyższy 

 



GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI  

3 UKŁADÓW SKLEPU 
Czynnik Układ 

siatkowy 

Układ  

butikowy 

Układ 

swobodny 

Doświadczenia 

klientów związane z 

zakupem 

 

ubogie bogate najbogatsze 

(groźba 

dezorientacji) 

Obsługa i sprzedaż 

osobista 

 

trudne łatwiejsze łatwe 

Czas spędzony 

przy punkcie 

zakupu 

krótki dłuższy najdłuższy 

Typowe 

zastosowania 

supermarkety domy 

towarowe 

sklepy z 

ubraniami 

 



 Detaliści w coraz większym stopniu 

posługują się różnymi kombinacjami tych 

trzech podstawowych układów.  

 Badania wykazały, że supermarkety 

poszerzające asortyment o produkty inne niż 

artykuły spożywcze powinny zmienić układ 

obszaru ich sprzedaży. 



 Stwierdzono, że: 

odzieży i produktom związanym z 

rozrywką najlepszą ekspozycję zapewnia 

osobny układ butikowy na zewnątrz 

głównego obszaru sprzedaży,  

artykuły gospodarstwa domowego, 

kosmetyki i artykuły piśmienne najlepiej 

eksponować w układzie siatkowym w 

głównym obszarze sprzedaży lecz oddzielnie 

od produktów spożywczych. 



Ekspozycja to zastosowana przez detalistę 

metoda prezentacji asortymentu.  

 Głównym jej celem jest takie ukazanie 

produktów‚ które przyniesie maksymalną 

sprzedaż.  

 Cele dodatkowe to:  

przyciąganie uwagi nabywców‚  

zaspokajanie ich oczekiwań,  

przekazywanie i wzmacnianie wizerunku 

sklepu 

ułatwianie kontroli nad ruchem klientów.  

EKSPOZYCJA 



Rozróżnia się cztery rodzaje ekspozycji:  

otwartą,  

tematyczną, 

typu styl życia, 

skoordynowaną (projektową).  

EKSPOZYCJA 



 Ekspozycja otwarta daje nabywcy 

swobodę i łatwy dostęp do produktów. Zmierza 

do przyciągnięcia uwagi klienta i zwiększenia 

jego zaangażowania umożliwiając mu dotykanie 

czy wypróbowywanie produktów. Szeroko 

posługują się tą formą ekspozycji sklepy 

odzieżowe, prezentując ubrania przede wszystkim 

na wieszakach, ale także na stołach i łatwo 

dostępnych półkach. 

EKSPOZYCJA OTWARTA 



 Celem ekspozycji tematycznej jest 

wytworzenie związku między nabywcą a 

jakimś wydarzeniem, rodzajem aktywności, porą 

roku itd.   

 Np. na „letniej” wystawie w drogerii mogą 

się znaleźć leżak z parasolem na piasku, a obok 

nich produkty do opalania oferowane przez sklep.  

 Do sprzedaży prowadzi pewna sekwencja 

zdarzeń: klienci widzą wystawę, uświadamiają 

sobie przedstawiony temat i rozważają zakupy, 

które wcześniej nie przychodziły im na myśl jako 

priorytetowe. 

EKSPOZYCJA TEMATYCZNA 



 Ekspozycja „styl życia” ukazuje produkty 

oferowane przez sklep jako pasujące do sposobu 

życia nabywcy czyli do jego zajęć, 

zainteresowań lub poglądów.  

 Metodę tę często wykorzystują salony 

mody, pokazując indywidualnemu klientowi, 

dlaczego dany asortyment lub kategoria produktu 

są dla niego odpowiednie.  

EKSPOZYCJA TYPU STYL ŻYCIA 





 Ważną rolę w ekspozycji tego rodzaju od-

grywają obrazy, filmy wideo, dźwięki i 

rekwizyty, ponieważ przyciągają uwagę nabywcy 

i efektywnie ukazują określony styl życia, 

zwłaszcza jeśli wykorzystują jakieś znane 

postacie. 

EKSPOZYCJA TYPU STYL ŻYCIA 
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 Klienci często kupują jednocześnie kilka 

produktów, które mają być razem 

wykorzystywane.  

 Ekspozycja skoordynowana gromadzi 

wszystkie takie produkty w jednym miejscu, 

zachęcając klienta, aby nabył od razu gotowe 

rozwiązanie.  

EKSPOZYCJA SKOORDYNOWANA 

(PROJEKTOWA) 



 W ten właśnie sposób wystawia się na 

przykład produkty do dekoracji wnętrz, w składny 

prezentując próbki tapet, zasłon, dywany i 

poduszki, co pozwala klientowi pomyśleć o 

aranżacji całego pokoju, a nie tylko ścian czy 

podłogi.  

EKSPOZYCJA SKOORDYNOWANA 

(PROJEKTOWA) 
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 Niezależnie od rodzaju ekspozycji, 

detalista ma do wyboru wiele miejsc, w których 

może najkorzystniej ulokować towar. Zgodnie z 

najczęściej przyjmowanym rozróżnieniem 

produkty można prezentować w trzech typach 

miejsc:  

na wystawie,  

na półce, 

poza półką.  

LOKALIZACJA EKSPOZYCJI 



Rodzaje:  

witryna otwarta – jest transparentna w takim 

stopniu, że widać przez nią całe wnętrze sklepu. 

W przypadku dobrze zaaranżowanych sklepów 

ich wnętrze może pełnić rolę pełnej wystawy.  
 

WITRYNA  
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witryna półotwarta – posiada ściankę (tło) 

oddzielającą zawartość wystawy od wnętrza 

sklepu. Wysokość ścianki nie odcina sklepu od 

dostępu do światła słonecznego (dziennego), a 

także wzroku przechodniów.  

WITRYNA  
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witryna zamknięta – oddziela wnętrze sklepu 

od wystawy w sposób całkowity. Nie 

dopuszcza światła dziennego, ale daje 

możliwość przygotowania bardzo 

rozbudowanej aranżacji. 

WITRYNA  
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 Ekspozycja produktów na wystawie może 

przyjąć jedną z poniższych kompozycji: 



Światowe domy mody wręcz prześcigają się w 

pomysłach na najbardziej kreatywne witryny 

sklepowe. W ścisłej czołówce znajduje 

się francuski dom mody Louis Vuitton. Ich okna 

wystawowe to prawdziwe dzieła sztuki….  

Sztuka tworzenia witryn sklepowych wymaga 

zmysłu architekta i zdolności scenografa.” 

                                 Gaston-Louis Vuitton, 1925r. 

http://fashionbiznes.pl/wp-content/uploads/2015/10/books-lv.png
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 Podstawowym wyznacznikiem 

umieszczania produktów w konkretnych 

miejscach w sklepie są tzw. gorące punkty. 

Należą do nich:  

półki po prawej stronie; 

skrzyżowania ścieżek komunikacyjnych; 

szczyty regałów; 

miejsca sprzedaży promocji; 

miejsca zatrzymania, np. okolice kasy. 

NA PÓŁCE   



 Prezentując produkty pamiętać należy o 

tym, że klient kieruje się zwykle zasadą prawej 

ręki, na prawej półce, a jego decyzja zakupowa 

zapada najczęściej mniej więcej na środku 

regału – na początku regału jest na nią zbyt 

wcześnie, a na jego końcu jest już za późno.  

NA PÓŁCE   
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 Ponadto należy kierować się zasadami:  

najlepszym miejscem na sprzedaż produktów 

jest strefa gorąca – są to półki znajdujące się 

na wysokości 120-160 cm. Tam powinny być 

zgrupowane produkty o najwyższej marży;  

produkty o nieco niższej marży mogą znaleźć 

się w strefie ciepłej, która mieści się między 

160 a 180 cm;  

produkty najmniej marżowe umieszczamy w 

strefie zimnej – poniżej 120 cm;  

NA PÓŁCE   





Ekspozycję poza półką można 

wykorzystać w celu: 

zaspokojenia szczytowego 

popytu, 

wzmocnienia wizerunku sklepu, 

sprzedaży asortymentów 

niestandardowych (produktów 

sprzedawanych z wysoką marżą, 

towarów objętościowych i 

wyprzedawanych) 

kontroli nad ruchem klientów.  

EKSPOZYCJA POZA PÓŁKĄ  
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 Doświadczenie wielu 

detalistów uczy że popyt 

wykazuje w ciągu roku 

fluktuacje wynikającą zarówno z 

czynników, na które sklep nie 

ma wpływu (na przykład z na-

stępstwa pór roku), jak i takich, 

które może kontrolować (na 

przykład z akcji promocyjnych).   

EKSPOZYCJA POZA PÓŁKĄ  
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 Detalista może takich wypadkach 

zastosować tymczasową ekspozycję poza 

półką, co umożliwia mu wystawienie większej 

ilości lub szerszego asortymentu produktów. 

Służą do tego najczęściej wielkie kosze, 

skrzynie czy stojaki.  

EKSPOZYCJA POZA PÓŁKĄ  
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Materiały POS to wszystkie środki reklamy 

wykorzystywane w miejscu sprzedaży, np. 

displaye, witryny, standy, listwy informacyjne na 

półkach, wobblery (poruszające się elementy 

wystające z półki). To również drukowane 

materiały informacyjne, takie jak broszury czy 

ulotki.   

  

MATERIAŁY POS (ang. point of sale)  
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 Zaletą samą w sobie materiałów POS jest 

fakt, że są one dostarczane przeważnie przez 

przedstawicieli handlowych firm, których 

produkty sprzedaje sklep. Są zatem bezkosztową 

formą dodatkowego oznakowania regałów. 

MATERIAŁY POS (ang. point of sale)  

https://e-biznes.pl/materialy-pos-prognozy-przyszlosc/


ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

































 Wymiar społeczny projektu sklepu wiąże 

się z personelem sklepowym i nabywcami. 

Projektowanie wymiaru społecznego dotyczy 

jedynie personelu, ponieważ tylko ten element 

społeczny detalista może w znaczniejszym 

zakresie kontrolować.  

WYMIAR SPOŁECZNY 

  



 Projektowanie tego elementu społecznego 

wiąże się z zapewnianiem obsługi klienta. Kon-

takt z personelem sklepowym może wpłynąć na 

to, jak kupujący postrzega sklep jako całość - 

zwłaszcza dotyczy to sytuacji większego 

zaangażowania w zakupy.  

 

WYMIAR SPOŁECZNY 

  



 Nawiązując kontakt z personelem 

sklepowym, kupujący może uzyskać głównie 

korzyści: 

społeczne (uczucia przyjaźni i zażyłości),  

funkcjonalne (oszczędności czasu i wysiłku 

oraz uzyskiwanie fachowej porady). 

 

WYMIAR SPOŁECZNY 

  



 Uwzględniając różnice intensywności 

kontaktu między kupującymi a personelem 

sklepowym, można wskazać trzy rodzaje 

otoczenia sklepowego:  

ograniczonego kontaktu,  

umiarkowanego kontaktu, 

intensywnego kontaktu. 

WYMIAR SPOŁECZNY 

  



Z otoczeniem społecznym ograniczonego 

kontaktu mamy do czynienia, gdy koncepcja 

detalisty zakłada zasadniczo samoobsługę (na 

przykład w supermarkecie). Kontakty społeczne 

ograniczają się w tym wypadku do 

przeprowadzenia transakcji, zwłaszcza 

rozliczenia przy kasie. Kontakt taki przynosi 

klientowi korzyści bardzo ograniczone i z reguły 

czysto funkcjonalne. 



Otoczenie społeczne umiarkowanego kontaktu 

występuje wtedy, gdy w procesie zakupów 

wymaga pewnej obsługi ze strony personelu. 

Jeśli na przykład jakaś pozycja jest dostępna na 

półce, kupujący musi o nią poprosić przy ladzie. 

Również i w tym wypadku przeważają korzyści 

funkcjonalne, choć jest ich więcej niż w 

sytuacjach ograniczonego kontaktu.  



Otoczenie społeczne intensywnego kontaktu 

charakteryzuje się dużym udziałem obsługi w 

procesie kupowania, który wskutek tego opiera 

się na aktywnym uczestnictwie zarówno 

nabywcy, jak i sprzedawcy. Intensywny kontakt 

jest wtedy integralnym elementem procesu 

zakupu i przynosi klientowi korzyści zarówno 

funkcjonalne, jak i społeczne.   



  Atrakcyjność sklepu wynika z czegoś 

więcej niż tylu z jego oczywistych, fizycznych 

cech. Osobowość sklepu to sposób, w jaki jest 

on definiowany w umyśle nabywcy na podstawie 

jego jakości funkcjonalnych oraz aury atrybutów 

psychologicznych.  

 Wymiar atmosfery to element owej aury 

atrybutów psychologicznych.  

WYMIAR ATMOSFERY 



 Projektowanie czynników atmosfery można 

zdefiniować jako próbę stworzenia otoczenia 

zakupów wywierającego na nabywcę szczególny 

wpływ emocjonalny, zwiększający 

prawdopodobieństwo zakupu.  

WYMIAR ATMOSFERY 



 Elementy atmosfery uważa się często za 

bodźce tła, co oznacza, że na ogół wpływają one 

na nabywcę na poziomie raczej podświadomym.  

 Aby przekonać klientów do zakupu, detalista 

posługuje się oczywiście pewną kombinacją 

wszystkich środków taktycznych. 

WYMIAR ATMOSFERY 

Aż 90% detalistów uważa, że 

kreowanie odpowiedniej atmosfery jest równie 

ważne jak dbałość o ceny towarów. 



EMOCJE TWORZĄ PARAGON 
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 Czynniki atmosfery to bodźce peryferyjne, 

które mogą być odbierane przez człowieka, a więc 

wiążą się z rozmaitością sygnałów zmysłowych.  

WYMIAR ATMOSFERY 
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Wymiar Opis 

Wzrokowy Barwy, natężenie oświetlenia, wygląd przedmiotów 

(wielkość i kształt) 

Słuchowy Tempo i styl muzyki, natężenie i wysokość dźwięku 

Węchowy Charakter i intensywność zapachów 

Dotykowy Temperatura, faktura, możliwość kontaktu dotykowego 

Smakowy  Charakter i intensywność wrażeń smakowych 

Sygnały zmysłowe czy bodźce peryferyjne obejmują 

oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu, węchu, 

dotyku i smaku. Czynniki atmosfery mogą zatem 

mieć charakter wzrokowy, słuchowy, węchowy, 

dotykowy i smakowy 

WYMIAR ATMOSFERY 













DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


