
Temat szkolenia: 

Zasady ekspozycji produktów na półce sklepowej – merchandising w małych i średnich 

przedsiębiorstwach handlowych. 

Poruszane tematy/zagadnienia i ilość godzin: 

 

Lp. Temat / zagadnienie  Czas 
[min] 

1.  Dobór asortymentu.  

1.1 Kryteria doboru asortymentu. 45 

1.2 Szerokość i głębokość asortymentu a rotacja.  

1.3 Zasady wycofywania towarów z oferty sklepu. 30 

1.4 Reguła "Paretto". 30 

2. Zachowania konsumentów w sklepie.  

2.1 Strefy sklepu. 30 

2.2 Zachowania klientów w poszczególnych strefach. 30 

2.3 Wpływ wystroju sklepu na zachowania konsumentów. 45 

3. Kryteria rozmieszczenia kategorii produktów.  

3.1 Sposób postrzegania kategorii produktów i zasady ich kojarzenia przez klientów. 45 

3.2 Podział towarów na grupy pod względem sposobu podejmowania decyzji o zakupie. 30 

3.3 Podświadomość konsumenta, jako dodatkowy klient. 30 

3.4 Czynniki wpływające na decyzje zakupowe związane z merchandisig’iem. 45 

4. Kryteria rozmieszczenia towarów w obrębie kategorii.  

4.1 Zasada blokowej ekspozycji.  
30 

4.2 Postrzeganie półki i towarów przez klienta. 30 

Przewidziano cztery przerwy  po 15 minut każda.  

Efekty kształcenia: 

Wiedza  

Co szkolony powinien wiedzieć  po szkoleniu? 

1.Jak reguła „Paretto” przekłada się na obrót towarów w sklepie. 

2.Znać prawa i reguły opisujące standardowe zachowania klientów. 

3. Jakie zasady decydują o rozmieszczeniu kategorii produktów na powierzchni sklepu i 

rozmieszczeniu towarów w obrębie kategorii.  

4.Jak przekłada się prawidłowa ekspozycja na obroty i marże uzyskane. 

5. Kryteria, które decydują o wyborze miejsca zakupów. 

 

 



Umiejętności 

Co szkolony powinien umieć  po szkoleniu?  

1.Podejmować prawidłowe decyzje przy wprowadzaniu nowych asortymentów.    

2.Prowadzić analizę rotacji i celnie oraz skutecznie wycofywać nierotujące pozycje asortymentowe . 

3.Zaplanować i ocenić rozmieszczenie kategorii produktów w sklepie. 

4.Ocenić miejsce i poziom ekspozycji towarów.  

5.Posiadać umiejętność tworzenia bloków towarowych.  

 

Zachowania 

Jakie zachowania powinien szkolony przejawiać po szkoleniu? 

1. Zaangażowanie w procesie dobory i rotacji asortymentu. 

2.Dbać o komplementarność towarów. 

3.Obserwować zachowania klientów w kontekście prawidłowości merchandising’u, i zawsze wyciągać  

   wnioski . 

4.Nawyk uzupełniania towarów i dbałość o jakość ekspozycji. 

5.Działać kreatywnie podczas wyboru miejsca ekspozycji. 

6. Być skutecznym – działać szybko i sprawnie.   

 

Metody i narzędzia szkoleniowe:  

Szkoleń prowadzane będzie z wykorzystaniem dwóch metod szkoleniowych: 

- wykład, pokaz  

- ćwiczenia  

Zwracam szczególną uwagę aby w ciągu całego szkolenia omawiane zagadnienia były w 

oparciu o kategorie produktów czy finalnych klientów, z którymi szkoleni handlowcy mają do 

czynienia "na codzień". Przyjęcie tej metody pracy pozwala na szybkie wdrożenie nabytej 

wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej. 

Dbam również aby podczas szkolenia maksymalnie motywować jego uczestników do 

codziennego samodoskonalenia i osiągania zawodowych celów tak krótko jak i długo 

terminowych. 

 



Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, które zawierają opisy omawianych zagadnień, 

formularze ćwiczeniowe . Materiały te służą jako pomoc podczas trwania szkolenia, ale 

jednocześnie są poradnikiem pomocnym w codziennej pracy przeszkolonego handlowca.  

Istnieje możliwość przeprowadzenia pomiaru efektów szkolenia. 

      

Opracował Krzysztof Kaźmierczak  

 


