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Wyposażenie sklepów
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Na wstępie chcielibyśmy  
bardzo podziękować  
za zainteresowanie naszym 
prezentem – darmowym 
e-bookiem, poprzez który  
– jako przedstawiciele  
firmy LoBo pragniemy 
podzielić się z klientami 
naszą ogromną wiedzą  
i doświadczeniem w branży. 

Odpowiednia 
aranżacja wnętrza 
sklepu oraz jego 
wyposażenie 
mogą wpłynąć 
na efektywność 
sprzedaży.
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Aranżacja wnętrza sklepu

Aranżując wnętrze sklepu,  
nie należy stosować ciemnych  
i przytłaczających kolorów, 
gdyż sprawią one, że klient  
nie będzie się czuł dobrze  
w takiej przestrzeni, a co za 
tym idzie – zakupy nie będą dla 
niego przyjemnością – szybko 
kupi to, czego potrzebuje  
i wkrótce opuści sklep. 
Kolorystyka wystroju 
powinna być dopasowana do 
asortymentu, jej celem jest 
wyeksponowanie odpowiednich 
produktów. Powinna także 
sprawiać, by sklep wyglądał  
na bardziej przestronny  
i elegancki. Odpowiednio 
dobrane kolory spowodują, że 
produkty staną się dla klientów 
jeszcze bardziej atrakcyjne.
Ciepła kolorystyka elewacji 
budynku, w którym mieści 
się sklep przyciąga więcej 
klientów. Z kolei chłodne 
kolory warto stosować we 
wnętrzu lokalu – zachęcają 
do kontemplacji, a zarazem 
zwiększają sprzedaż.

Odpowiednie dopasowanie 
oświetlenia pozwoli 

wyeksponować produkty,  
na których sprzedaży 
najbardziej nam zależy. Faktem 
jest, że dobrze dopasowana 
instalacja oświetleniowa nadaje 
indywidualny klimat  
i dyktuje charakter sklepu.  
Co więcej – właściwie dobrana 
iluminacja potrafi także 
stworzyć nastrój, który sprzyja 
zakupom, co może przełożyć 
się na liczbę sprzedanych 
produktów. Dobrze oświetlone 
sklepy, z odpowiednio 
wkomponowanymi lampami 
funkcjonują zdecydowanie 
lepiej.

Meble stanowią dopełnienie 
wnętrza sklepu - powinny być 
tak dopasowane, aby nie tylko 
eksponowały sprzedawane 
produkty, ale również były 
wygodne w użytkowaniu 
oraz łatwe w utrzymaniu 
w czystości. Każdy sklep 
powinien być zaaranżowany 
w taki sposób, aby całość 
kompozycji była spójna  
– dlatego meble dopasowuje 
się już po wybraniu kolorystyki 
wnętrza oraz zamontowaniu 
oświetlenia.
Jeśli chodzi o dobór sprzętu, 
zaleca się stosowanie jak 

największej liczby urządzeń z 
zewnętrznymi agregatami. Ten 
zabieg ograniczy hałas oraz 
wytwarzanie ciepła  
w pomieszczeniu, co sprawi, 
że klienci nie będą odczuwać 
dyskomfortu związanego  
ze zbyt głośną pracą urządzeń 
i wysoką temperaturą  
w sklepie.
W kwestii doboru lad 
wędliniarskich stosuje  
się następującą zasadę:  
na lady chłodnicze 
grawitacyjne warto  
się zdecydować w przypadku, 
gdy towar jest narażony  
na wysuszanie lub wolniej 
się sprzedaje. Natomiast lady 
chłodnicze z wymuszonym 
obiegiem (z wentylatorami) 
szybciej schładzają towar, 
jednak bardziej go wysuszają. 
Dlatego lepiej wykorzystywać 
je do przechowywania towaru, 
który będzie szybko sprzedany, 
a na jego miejsce pojawi  
się nowy.
Z kolei stosowanie regałów 
chłodniczych z drzwiami 
znacznie obniża utratę 
zimnego powietrza, co pozwala 
zmniejszyć wydatki na energię 
nawet o 45%.

Kolorystyka

Oświetlenie

Meble
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Układanie i rozmieszczanie towaru  
w sklepie
Planując rozmieszczenie 
towarów w sklepie można 
się zdecydować na układ 
zapewniający sąsiedztwo 
towarów komplementarnych 
(uzupełniających) lub też 
ułożyć je, kierując się danym 
asortymentem. Pierwszy 
układ polega na umieszczaniu 
obok siebie towarów, których 
najczęściej używa się wspólnie 
(np. sztućce, obrusy, zastawa 
stołowa), natomiast drugi 
stosuje się, gdy dobieramy 
towary pod względem grup 
asortymentowych,  a następnie 
dzielimy na działy i według 
nich rozmieszczamy produkty, 
np. dział z wyposażeniem 
do łazienki, dział będący 
inspiracją do tego, jak 
zaaranżować pokój dziecka.

Towary należy grupować 
uwzględniając kolor, kształt 
oraz wielkość artykułów  

– tak, by całość kompozycji 
była harmonijna. Najlepiej 
także zrezygnować ze 
skomplikowanych, wymyślnych 
aranżacji – piramida  
z puszek może odstraszyć 
klientów, którzy w obawie 
przed zawaleniem się całej 
konstrukcji, nie sięgną  
po artykuł.

Co istotne, duże znaczenie  
dla odpowiedniego 
rozmieszczenia asortymentu 
ma także częstotliwość 
dokonywania zakupu danego 
artykułu, a także objętość  
i waga (najbardziej gabarytowe 
produkty powinny być  
umieszczone przy kasach, 
wyjściu ze sklepu, by klient  
nie musiał z nimi chodzić  
po całej hali).

Kolejna kwestia, na którą 
trzeba zwrócić uwagę to 

estetyka sklepu – lokal musi 
być utrzymywany  
w nienagannej czystości, 
podobnie jak asortyment  
– w żadnym wypadku nie może 
być zakurzony, uszkodzony  
czy zabrudzony.

Coraz częściej zwraca  
się także uwagę na znaczenie 
obsługi posprzedażowej  
– warto zadbać o to, by klient 
otrzymał zakupiony produkt 
estetycznie zapakowany 
– ładne opakowanie 
jest wisienką na torcie, 
dopełnieniem pozytywnego 
stanu emocjonalnego, który 
towarzyszy klientom  
po udanych zakupach.

Ładne opakowanie 
jest wisienką na 
torcie, dopełnieniem 
pozytywnego stanu 
emocjonalnego, 
który towarzyszy 
klientom po 
udanych zakupach.
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Podział na strefy
Podziału przestrzeni sklepowej 
dokonuje się (w zależności  
od zapotrzebowania) na: płeć, 
wiek, kolekcję, przeznaczenie  
i marki. 
Jeżeli decydujemy się na 
podział ze względu na płeć, 
musimy tak zaaranżować 
przestrzeń, by klienci mogli 
skonsultować swój wybór. 
Segmentacja ze względu  
na wiek wpłynie z kolei  
na zastosowaną kolorystykę 
oraz wyposażenie. Segregacja 
na kolekcje wymusza 
trzymanie się określonego 
stylu, a ze względu na 
przeznaczenie – oferuje 
szerszy wybór określonego 
produktu.

    Wyróżnia się 4 główne sfery 
w sklepie:
- strefę wejścia, czyli 
przestrzeń, w której mamy 
okazję zachęcić klienta  
do wejścia do naszego lokalu  
– możemy to zrobić na 
przykład za pomocą ciekawej 
ekspozycji, wyprzedaży;  
- strefę wyboru, w której klient 
zapoznaje się z ofertą sklepu  
i wybiera produkty  
do testowania; 
- strefę testowania – tam klient 
przymierza, porównuje, testuje 
produkty po to, by dokonać 
ostatecznego wyboru;
- strefę zakupu – ostatnia sfera 

– klient przechodzi do kasy  
i płaci za towary, które  
go zainteresowały.

Jeżeli chodzi o strefę wejścia 
– klient zazwyczaj, wchodząc 
do sklepu może wybrać, 
czy swoje zakupy będzie 
kolekcjonować w koszyku 
czy w wózku. Z punktu 
widzenia sprzedaży lepiej, gdy 
konsument wybierze wózek 
– jest większy, zatem zmieści 
więcej produktów. Ponadto 
wózek pełen produktów wpływa 
na odbiór wi zualny – inni także 
kupują więcej. Innym trickiem 
dotyczącym strefy wejścia jest 
umieszczenie w niej działów  
z kwiatami i świeżym 
pieczywem. Działy te sprawią, 
że klient zostanie zachęcony 
zapachem do dalszych 
zakupów – aromat pieczywa 
pobudzi się jego ośrodki głodu, 
zapach  kwiatów wywoła dobre 
skojarzenia i wprowadzi  
w lepszy nastrój.

Sfera wyboru powinna być 
tak zorganizowana, by klient 
miał okazję zapoznać się z jak 
największą liczbą produktów, 
zatem produkty mleczne 
oraz artykuły podstawowe 
umieszcza się na końcu sklepu 
– wówczas konsument musi 
przejść przez wszystkie działy. 
Oczywiście, z czasem stali 

strefa wejścia

strefa wyboru

strefa testowania

strefa zakupu

1.

2.

3.

4.

Wyróżnia się  
4 główne sfery   
w sklepie:
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klienci uczą się układu sklepu, 
w związku z czym zaleca  
się przeorganizowywanie jego 
układu przynajmniej raz  
w roku.
Złota zasada tej strefy  
– asortymenty przynoszące 
największe zyski powinny 
być ustawione na wysokości 
oczu kupującego – wówczas 
osiąga się najwyższą sprzedaż 
danego artykułu. Podobnie  
z produktami dla najmłodszych 
– należy je umieszczać  
na wysokości wzroku dzieci.
Z kolei wyeksponowanie 
jednego lub dwóch produktów 
na oddzielnej półce  
np. na końcu alejki, wraz 
z dużych rozmiarów ceną 
sprawia wrażenie okazji  
lub promocji, pomimo tego,  
iż produkt jest w regularnej 
cenie. 
Klienta przechodzącego 
do sfery testowania można 
zainteresować wystawami  
z próbkami nowych produktów 
– wpłynie to na wydłużenie  
u danej osoby procesu robienia 
zakupów, pozwoli jej zapoznać 
się z nowym asortymentem. 
Innymi sposobami  
na spowolnienie kupujących 
jest włączenie wolnej i 
spokojnej muzyki, a także 
wyłożenie podłogi małymi 
płytkami, które sprawiają, 
iż przesuwający się po nich 
wózek wydaje się głośniejszy, 
co sprawia, iż klient odnosi 
wrażenie, że się spieszy, 

więc… zwalnia.
Najbardziej dochodowym 
obszarem sklepu są miejsca 
przed kasą – czyli sfera 
zakupu. Zazwyczaj umieszcza 
się w niej magazyny – klienci 
chętnie je przeglądają stojąc 
w kolejce, a następnie kupują, 
by na przykład dokończyć 
artykuł. W tym miejscu wykłada 
się także słodycze, produkty 
skierowane do dzieci. Pociechy 
czekające wraz z rodzicami 
mają chwilę, aby przekonać 
rodziców do tego, by kupili  
dla nich jeszcze jakiś niewielki 
drobiazg.

Wózek pełen 
produktów wpływa 
na odbiór wizualny 
– inni także kupują 
więcej.
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Aromamarketing

Aromamarketing to innymi 
słowy marketing zapachowy. 
Koncepcja ta opiera  
się na doznaniach węchowych 
klientów. Odpowiednio  
dobrane zapachy mają  
na celu zbudowanie pozytywnej 
atmosfery w miejscu 
sprzedaży oraz zwiększać 
prawdopodobieństwo 
„zakupów impulsywnych”, czyli 
dokonywanych spontanicznie, 
bez zastanowienia.
Ten typ marketingu działa 
na zasadzie dostarczania 
konsumentom określonych 
wrażeń lub przeżyć poprzez 
zastosowanie odpowiednich 
zapachów – na przykład 
komunikat ocieplający 

uzyskamy stosując zapach 
cynamonu, a ochładzający  
– mięty.
Faktem jest to, że zapachy 
wpływają na reakcje 
konsumentów, zatem warto  
się nimi posługiwać umiejętnie, 
by przypadkiem nie zrazić 
klienta do marki. Wykorzystując 
odpowiednie aromaty można 
nie tylko wywoływać u klientów 
pozytywne emocje, skojarzenia 
oraz wspomnienia, a następnie 
dzięki temu wpływać na ich 
zachowanie, ale i sprawić,  
by sklep był kojarzony  
z pozytywnymi doznaniami.
Należy jednak pamiętać,  
że zapach jest nierozerwalnie 
związany z bodźcami 

wizualnymi, toteż aromat musi 
być odpowiednio dobrany 
do produktu, który chcemy 
sprzedać. 
Zapachy można podzielić  
na grupy zastosowań:
- wydłużające czas pobytu 
– często ekskluzywne nuty 
zapachowe wywołujące 
chęć posiadania, najczęściej 
kojarzone z wysoką jakością;
- pobudzające łaknienie  
– zapach pieczywa, kawa;
- uspokajające – grapefruit, 
bazylia, lawenda, cynamon, 
mandarynka; 
- ożywiające – cytrus, mięta;
- polepszające koncentrację  
– bazylia, róża, jaśmin.

Grupy 
zastosowań 
zapachów:

- wydłużające czas  
  pobytu;
- kojarzone 
  z wysoką 
  jakością;
- uspokajające;
- ożywiające;
- polepszające 
  koncentrację.
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Obsługa

Dobra obsługa klienta polega 
na uważnej, acz uprzejmiej 
obserwacji, wsłuchaniu się  
w jego potrzeby i dostarczeniu 
najlepszych rozwiązań. 
Kupujący powinien czuć,  
że ma całkowitą, 
nierozproszoną uwagę 
osoby, która się nim w danym 
momencie zajmuje.
Co ważne, badania pokazują, 
że klienci chętniej kupują  
od sprzedawców podobnych 
do nich samych – warto zatem 
ubierać się i mówić, a nawet 
gestykulować podobnie  
do grupy klientów 
korzystających z usług 
sklepu. Co więcej, wszelkie 
dodatki, jakie ma na sobie 
obsługa mogą wpłynąć na to, 
jak zostanie odebrana przez 
konsumentów.
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Karty rabatowe
Warto uruchomić w sklepie system lojalnościowy, którego celem jest przywiązywanie klientów 
do marki. Konsumenci chętniej wybierają sklepy, które oferują im coś dodatkowego w zamian za 
częste korzystanie z usług. Wywołuje to poczucie przynależności do uprzywilejowanej grupy, a 
także wrażenie, iż korzysta się ze specjalnych okazji.

Zapraszamy do współpracy!
lobo.com.pl

e-mail: lobo@lobo.com.pl
tel.: +48 383-01-06

lobo.com.pl
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