


 
W

 

STĘP             4 

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania kategorią  7 

 1. Definicja          7 

 2. Historia           12 

3. Zarządzanie kategorią jako część ECR    17 

 

CZĘŚĆ II. Pełen proces zarządzania kategorią    19 

 

Ośmiostopniowy proces zarządzania kategorią  19 

A. Faza przygotowawcza        24 

 

 

1. Definicja i segmentacja kategorii      24 

 

 3

2. Rola kategorii          30 

3. Ocena kategorii          32 

B Faza rekomenda       44 

 

. cji 

4. Cele dla kategorii        44 

5. Strategia kategorii        48 

C. Faza realizacji          53 

6. Taktyki kategorii        53 

– 

 

asortymentowe        53 

– półka (planogram)        54 

– promocyjne         64 

– cenowe          67 

 7. Wprowadzenie planu        68 

8. Weryfikacja kategorii        69 

 

C

 

zterostopniowy proces zarządzania kategorią  72 

CZĘŚĆ III. Zakończenie          72 

1. Ryzyko, bariery, zagrożenia      72 

 

CZĘŚĆ IV. Załączniki          74 

Załącznik 1. (wzory umów i dokumentów)    74 

Załącznik 2. Słowniczek stosowanych pojęć i skrótów 79 



 
 

 

ECR  Polska  jest  porozumieniem  otwartym,  zrzeszającym  przedsiębiorstwa 
produkcyjne,  handlowe,  dystrybucyjne  oraz  usługowe  związane  z  sektorem  dóbr 
konsumpcyjnych częstego zakupu  (ang. Fast Moving Consumer Goods, FMCG). ECR Polska 
opiera się na  jednolitym wzorcu podobnych organizacji działających w większości państw 
Europy. Od 2002 r. funkcjonuje w ramach organizacji ECR Europe, która wyznacza kierunki 
działań  na  szczeblu  europejskim  i  koordynuje  współpracę  organizacji  narodowych  ECR. 
Kierunki  rozwoju  ECR  w  Polsce  wyznacza  i  koordynuje  Rada  Zarządzająca  ECR  Polska, 
składa z w łjąca  się  z  pr edstawicieli  zarządó   firm  cz onkowskich  –  w  równych  proporcjach 
detalistów i producentów.  

Opracowanie  dokumentu  Dobre  praktyki  zarządzania  kategorią  jest  wynikiem 
działalności Grupy Roboczej ds. Zarządzania Kategorią, utworzonej w 2002 r. w ramach ECR 
Polska.  Jest  to  wspólna  inicjatywa  firm  produkcyjnych,  detalicznych  i  usługowych 
działających w ramach tej Grupy Roboczej. Głównym celem powstania tego dokumentu było 
stworzenie  zbioru  rekomendacji  dotyczących  praktyki  i  zasad  wdrażania  zarządzania 
kategorią  na  polskim  rynku.  Ze  względu  wzrostowy  etap  rozwoju  polskiego  rynku 
detalicznego (duże rozczłonkowanie, w dużej mierze ekstensywny rozwój sieci handlowych, 
twarde  i  agresywne  negocjacje  warunków  handlowych)  zarządzanie  kategorią  w Polsce 
napotyka  na  szereg  barier,  a  sam  temat  wzbudza  wiele  pytań  i  wątpliwości.  
ECR,  jako  platforma  zrzeszająca  wszystkie  potencjalne  strony  procesów  zarządzania 
kategorią chce pomóc w uporządkowaniu elementów teorii  i praktyki w rozwoju procesu. 
Opracowanie obejmuje swym zakresem tzw. dobre praktyki stosowania, podstawowe kroki 
przy  realizacji  projektów,  jak  również  opis  rekomendowanych,  dostępnych  na  polskim 
rynku  rozwiązań  w zakresie  zarządzania  kategorią  w  obecnym  stadium  jego  rozwoju.  
W  dokumencie  ujęto  także  podstawowe  informacje,  zawierające  najważniejsze  czynniki 
sukcesu, korzyści z wdrażania,  jak również najczęściej pojawiające się problemy wskazane 
przez  firmy  posiadające  doświadczenie  w  tym  obszarze.  W  miarę  postępowania  zmian  
na  rynku  (konsolidacja  detalistów,  spowolnienie  tempa  rozwoju  organicznego  sieci 
handlowych)  zasadne  będzie  zaktualizowanie  niniejszego  dokumentu.  Wypracowanie 
„Dobrych praktyk zarządzania kategorią”  jest znaczącym osiągnięciem dla  funkcjonowania 
łańcuchów dostaw sektora FMCG.  

Biuro ECR Polska postrzega zaangażowanie się w stworzenie dokumentu uczestników 
dysponujących  tak  dużym  potencjałem  merytorycznym  jako  znaczący  krok  w  kierunku 
stworzenia  platformy  współpracy  w  obszarze  zarządzania  kategorią,  opartej  
na  standardowych  rozwiązaniach,  rzeczywistych  danych,  narzędziach  i  wzajemnie 
akceptowanych  normach  i  zachowaniach  partnerów.  ECR  Polska  dziękuje  uczestnikom 
dokumentu za zaangażowanie w rozwój procesu zarządzania kategorią w Polsce. Dokument 
Dobre  praktyki  Zarządzania  Kategorią”  powstał  na  bazie  doświadczeń  i  dzięki 
aangażowaniu następujących firm:  
„
z
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Firmy Usługo
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ECR  Polska  dziękuje  współautorom  dokumentu  za  osobiste  zaangażowanie  w  jego 
oprac odziękowania kieruje do następujących osób*: owanie. Szczególne p

 
 

 SA) 
Firmy produkcyjne:

y  p. z o. o. (obecnie Nestlé Polska
a Sp. z o. o. (obecnie Ruch S.A.) 

Aleksander Chud   Dr. Oetker Polska S
Wiktor Miałkowski    Masterfoods Polsk

 
Gabriela Broda      Nestlé Polska S. A. 

. z o.o.) 
Grzegorz Sierzputowski Nestlé Polska S.A 

o. o. (obecnie Strategix Sp
erations Polska Sp. z o. o. 

Roman Szymanda    Nutricia Polska Sp. z 
Joanna Żybała      Procter & Gamble Op
uiza Lewandowska    Unilever Polska S. A. 

ski    Unilever Polska S. A. 
L
Marcin Ostachow
 
Sieci handlowe: 

   Sp. z o.o.Marcin Dobek     Carrefour Polska  (poprzednio 
rybucja Sp. z o.o.

Géant) 
Beata Jankowiak    Jeronimo Martins Dyst

 
Marcin Burgs      Polbita Sp. z o.o. 
omasz Woźniak   POLOmarket Sp. z o.o. 

 
T

SCA PR Polska Sp. z o.o., Intermarche, Muszkieterowie Anna Czarnojan 
 
Firmy usługowe: 

 
Anna Szyperek      ABR SESTA Sp. z o.o. 

 o. o. 
 o. o. 

Joanna Dzierzbicka   ACNielsen Polska Sp. z
Jarosław Bogusz    ACNielsen Polska Sp. z
agdalena Zimna    GfK Polonia Sp. z o. o. 

ałuszyńska    GfK Polonia Sp. z o. o. 
M
Ewa M
 

 
Inni: 
nna Połczyńska   ECR Polska 
ateusz Boruta     ECR Polska 

A
M
 
 
 
 
 
* nazwy firm wg kolejności alfabetycznej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 6

http://www.logistyka.net.pl/ecr/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=69
http://company.yellowpages.pl/Polska/wielkopolskie/Poznan/31204/index.html
http://company.yellowpages.pl/Polska/wielkopolskie/Poznan/31204/index.html
http://www.logistyka.net.pl/ecr/index.php?option=com_sobi2&catid=4&Itemid=69


 

 

 
 

Przejdźmy zatem do przybliżenia samego pojęcia zarządzania kategorią (ang. Category 
Management, CM). W branży FMCG istnieje wiele definicji i interpretacji pojęcia zarządzanie 
katego taczamy kilka  z  tych,  kt re naszym zdaniem najlepiej  oddają  istotę 
tego p

rią.  Poniżej  przy ó
rocesu. 
efinicja procesu zarządzania kategorią: D

 

 

 
Inne przykładowe definicje: 
1.  Zarządzanie  kategorią  to  strategiczne  kierowanie  grupą  produktów  w  celu 
maksymalizacji zysku i zaspokojenia potrzeb klienta 
2. Zarządzanie kategorią to proces zarządzania przez dostawcę/detalistę kategoriami  
jako  strategicznymi  jednostkami  biznesowymi,  generowania  wzmożonych  korzyści 
biznesowych  poprzez  koncentrację  na  dostarczaniu  dodatkowych  wartości 
konsumentom, 
3. Zarządzanie kategorią to proces, w którym detalista i dostawca wspólnie zarządzają 
kategorią produktów postrzeganą jako jednostka biznesowa. Celem tego działania jest 
osiągnięcie przez nich jak największych zysków i generowanie maksymalnej wartości  
dla  konsumenta.  Kategoria  to  grupa  produktów  lub  usług,  charakteryzująca  się 

mi w opewnymi  cecha spólnymi. Może  ona  być  różnie  definiowana  przez  k nsumenta, 
detalistę i dostawcę. 
W  nawiązaniu  do  ostatniej  definicji  opisując  zarządzanie  kategoriami  nie  można 

pominąć znaczenia samej kategorii. 
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Przykładowo,  jeśli  w  tradycyjnej  ofercie  detalisty  konsument  poszukiwał  różnych 
produktów  na  śniadanie,  chodząc  pomiędzy  stoiskami  z  wędlinami,  pieczywem,  nabiałem, 
zmiana  sposobu  myślenia  o zakupach  może  spowodować  umieszczenie  tak  różnych 
produktów  w  ramach  jednej  kategorii  ‐ „śniadanie".  Podobnie  można  sobie  wyobrazić 
zestawienie różnych produktów i marek związanych z potrzebą grillowania, gdzie przy stoisku 
z kiełbaskami i szaszłykami są umieszczone chipsy, piwo, węgiel do grilla, plastikowe talerzyki. 
Klient a zn jduje w zasięgu ręki wszystko to, czego potrzebuje. 

 
W  węższym  rozumieniu  –  jeśli  mówimy  o  kategorii  „Ochrona  jamy  ustnej”,  mamy  

na myśli wszystkie produkty do tego celu służące: szczoteczki, pasty, płyny do płukania, nitki 
dentystyczne itp. 

 
  i  p a j

na poz
Zarządzanie produktam na  oziomie  k tegorii  est  bardziej  efektywne  aniżeli  
iomie produktu czy marki, ponieważ: 

 a.  klienci  wybierając  daną  kategorię  kierują  się  zaspokojeniem  określonej 
i zdefiniowanej potrzeby i w ramach tej kategorii poszukują konkretnych produktów; 
b.  konsumenci dokonują wyborów w ramach kategorii, zgrupowanie więc produktów 
różnych  marek  bądź  segmentów  w  jednym  miejscu  ułatwia  zakupy.  W  ten  sposób 
detaliści  mogą  oferować  każdemu  segmentowi  nabywców  produkty,  które  najlepiej 
odpowiadają ich potrzebom i są dostosowane do zróżnicowanych oczekiwań klientów, 

ą  c.  kategorie składają się z produktów substytucyjnych i komplementarnych, służ cych 
do zaspokojenia tych samych potrzeb konsumentów. 
d.  każdy  element  ułatwiający  klientowi  zakupy  procentuje  kilkukrotnie,  gdyż 
zadowolony klient: 

j‐  kupuje  więce ,  gdy  produkty  na  półce  ułożone  są  w  sposób  logiczny,  
przez co zakupy stają się łatwiejsze, 

t b p‐  nie  traci  czasu  na  poszukiwanie,  stąd  ła wiej  decyduje  się  na  wy ór  roduktów 
w trybie impulsowym – zakupy stają się szybsze i bardziej komfortowe, 
‐  rośnie  lojalność  klienta  do  sklepu  (ma  to  szczególne  znaczenie  dla  nabywców 
dysponujących  funduszami  powyżej  poziomu  średniego  –  te  osoby  mają  zazwyczaj 
mało  czasu,  stąd  sprawność  zakupów  obok  odpowiedniej  oferty,  wygody  i  prestiżu 
iejsca  ‐  m

to kluczowe czynniki w wyborze miejsca zakupu). 
 
Z  powyższego  uzasadnienia  zarządzania  kategorią  wynika,  iż  jego  celem  jest 

rozwinięcie całości kategorii, a nie tylko wzrost udziałów  jej  lidera kosztem konkurentów, 
co  jest  podstawą  w tradycyjnym  podejściu.  Można  to  porównać  do  powiększenia  całego 
tortu, a nie jego kawałka (rys. 1 – na następnej stronie). 
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PowiękPowiększanie markszanie marki w ramach i w ramach 
kkaatteeggoorriiii  

 
wzrost udziałów poprzez odebranie 
części sprzedaży konkurentom 

PowiękPowiększanie ccałej kszanie ałej katategoregoriiii
 
wzrost całej kategorii, a w  
konsekwencji także całego biznesu 

Rys. 1. Przejście od tradycyjnego trade marketingu do zarządzania kategorią 

Źródło: ECR Polska, na podstawie materiałów Masterfoods Polska Sp. z o. o., Poznań 2006. 

 
Zarządzanie  kategorią  stara  się  poszukiwać  miejsc,  w  których  detalista  i  dostawca 

mogą wymienić się swoją wiedzą na temat nabywcy, klienta, rynku, kategorii. Innymi słowy 
jest  to  optymalne  zagospodarowanie  obszaru,  który  jest  wspólny  dla  trzech  stron: 
producenta, sprzedawcy i konsumenta. Miejsca gdzie producent i sprzedawca chcą produkt 
sprzedać, a konsument  jest  zainteresowany  jego zakupem.  Im oferta w punkcie sprzedaży 
(ang.  Point  of  Purchase,  POP)  będzie  bliżej  potrzeb  konsumenta,  tym  większe  będą: 
zadowolenie klienta, jego lojalność i koszyk zakupowy. 

detalista producent

kupujący

zarządzanie
kategorią

 

Rys. 2. Wspólne obszary zarządzania kategorią 

Źródło: Institute of Grocery Distribution Business Publications, A Guide to Category Management England, 1997 
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Przy zarządzaniu kategorią należy pamiętać o tym, że: 
‐  75%  decyzji  dotyczących  wyboru  marki,  produktu  podejmowanych  jest  przez 
kupującego często w czasie od kilkunastu sekund do 2 minut (max). Zasięg i ułożenie 
towarów  na  półce,  polityka  cenowa,  wprowadzanie  nowych  produktów  i  promocje 
muszą być odzwierciedleniem tego, co konsumentom jest potrzebne i czego oczekują, 
by ich proces decyzyjny stał się łatwiejszy i szybszy, 
‐  bliższe  powiązania  pomiędzy  dostawcą  i  detalistą  (poprzez  zarządzanie  kategorią) 
ogą  stać  się  efektywne,  jeżeli  producenci  i  detaliści  wspólnie  pracują  w  celu 

 potrzeb 
m
zaspokojenia klientów.  
 
Zarządzanie  kategorią  dostarcza  nowego  spojrzenia  na  proces  zakupów  zarówno 

produ owi,  jaki  i detaliście,  przez  co  pomaga  im  stać  się  bardziej  zorientowanymi  
na klie

cent
nta i jego potrzeby. 

orią to: 
 
Podstawowe zagadnienia, znajdujące się w obszarze zarządzania kateg

EA), ‐ optymalizacja asortymentu (ang. Efficient Assortment, 
‐ optymalizacja powierzchni sprzedaży (ang. Space Management, SM), 
‐ optymalizacja promocji (ang. Efficient Promotion, EP), 

, ‐  optymalizacja  wprowadzania  nowych  produktów  (ang.  New  Product  Introduction
D), 
 kupującego (ang. Shopper Value Creation, SVC), 

NPI  lub New Product Development, NP
 optymalizacja kreowania wartości dla‐
‐ optymalizacja przepływu informacji. 
 
Optymalizacja  asortymentu  koncentruje  się  na  maksymalizacji  efektywności 

sprzedaży  poprzez  zapewnienie  pełnej  koordynacji  oferowanego  asortymentu  produktów  
z  różnorodnymi  oczekiwaniami  i możliwościami  finansowymi  docelowej  grupy 
konsumentów.  Zarządzanie  kategorią  produktów  jest  wspierane  zarządzaniem 
powierzchnią sprzedaży. Aktywna optymalizacja powierzchni sprzedaży z punktu widzenia 
zarówno  interesów  konsumentów,  jak  również  maksymalizacji  obrotów  i  zysków  
z tej powierzchni jest wspomagana przez wyspecjalizowany system informatyczny sięgający  
do  danych  elektronicznych  z  punktów  sprzedaży  (ang.  Point  of  Sale  Data;  POS  Data)  
oraz  achunek  bezpośredniej  rentowności  produktów  (ang.  Direct  Product  Profitability, 
DPP). 

r

 
Optymalizacja powierzchni sprzedaży stawia sobie za cel: 
‐ zgodne z danymi o sprzedaży oraz potencjałem sprzedaży umiejscowienie produktu 
i kategorii  oraz  eliminację  produktów  nieefektywnych,  jak  również  wprowadzenie 

awężenie  ekspozycji produktów  mogących  zwiększyć  sprzedaż  kategorii  (lub  z
aproduktów słabszych n  korzyść bardziej efektywnych, względnie nowości), 

‐ wyrównanie udziału produktu w półce do poziomu sprzedaży, 
‐  zapewnienie  zapasu  umożliwiającego  zachowanie  ciągłej  dostępności  produktów  
na  półce  zgodnego  z częstotliwością  uzupełniania  towaru,  aby  wyeliminować  braki 
towarowe  
(ang. Out of Stock, OOS) a także zaleganie towaru, 
‐  ekspozycje  produktów  maksymalizujące  sprzedaż  (np.  horyzontalne,  wertykalne, 
krzyżowe bloki towarów, jednakowy i stały porządek w regale), 
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Optymalizacja  promocji  oznacza  poprawę  efektywności  i  skuteczności  ofert 

promocyjnych  danej  kategorii.  Polega  na  odpowiednim  profilowaniu  produktu  i  oferty 
kierowanej  do  konsumenta,  w  której  coraz  częściej  oprócz  producenta  udział  bierze 
detalista.  Od  wielu  lat  można  zauważyć,  że  promocja  handlowa  staje  się  ważniejsza  
niż reklama i to na promocję wydaje się więcej środków. 

 

Optymalizacja  wprowadzania  nowych  produktów  jest  nastawiona  na  osiągnięcie  
jak największej efektywności tego procesu przy założeniu, że dane produkty będą faktycznie 
dodawały  wartość  do  oferowanego  już  asortymentu  z  punktu  widzenia  klientów 
docelowych. Ogromna liczba produktów nie zasługuje w ogóle na znalezienie się na półkach 
sklepowych  z  punktu  widzenia  oceny  finansowej.  Prowadzą  one  do  wzrostu  kosztów 
sprzedaży,  gdyż  dodatkowa  liczba  pozycji  towarowych wymaga  zwiększenia  powierzchni  
i nakł w  O n o żadów finanso ych na zapasy. b iża to efektywn ść całego systemu sprzeda y.  

 
Umiejętność  pozyskiwania  i  utrzymywania  konsumentów  wymaga  od  firm 

dostarczania  konsumentowi  unikalnej  wartości  obejmującej  nie  tylko  sam  produkt,  
lecz  także  towarzyszące  mu  mierzalne  elementy  (np.  wygodę  obsługi,  sposób  sprzedaży,  
czy  dodatkowy  serwis).  Firmy,  które  umieją  kreować  wartość  jakiej  oczekuje  konsument  
są  w  stanie  odnieść  sukces  i  utrzymać  się  na  rynku.  Kreowanie  wartości  dla  kupującego  
ma na celu uczynienie z wartości podstawowego czynnika sterującego obecnym sposobem 
prowadzenia biznesu oraz rozwojem nowych rozwiązań i kanałów w przyszłości. 

 
Proces zarządzania kategorią wymaga także optymalizacji przepływu informacji, która 

ma służyć zapewnieniu dokładnej i szybkiej wymianie danych dotyczących popytu oraz ich 
udostępnieniu  wszystkim  partnerom w  łańcuchu  dostaw.  Pozwala  to  zapewnić  właściwą 
integrację spodziewanych wahań w popycie (zmiana zachowań konsumentów, sezonowość, 
uwarunkowania  pogodowe,  akcje  promocyjne,  wejście  na  rynek  nowych  produktów)  
z  faktycznymi  informacjami  o  sprzedaży  towarów  (na podstawie  danych  z  terminali 
kasowych w punktach  sprzedaży detalicznej  i wypływu  towarów ze składu), umożliwiając  
w ten sposób proces efektywnego zaopatrywania w całym łańcuchu dostaw. Optymalizacja 
przepływu  informacji  zawiera  wiele  elementów  związanych  zarówno  ze  zdefiniowaniem 
samych zakresów takiego przepływu (także ich standaryzację), jak też z ich formą. Wymaga 
to zaangażowania w projekty Działów Analiz  lub  IT  firm współpracujących,  a  często  także 
wpływa  na przyspieszenie  integracji  systemów  informatycznych,  także  w  zakresie 
księgowym  i  logistycznym,  w postaci  elektronicznej  wymiany  danych  (Electronic  Data 
Interchange, EDI). 
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Koncepcja  zarządzania  kategorią  rozwinęła  się  na początku  lat  90‐tych w USA,  choć 
sam  termin  zarządzania  kategorią  został  użyty  po  raz  pierwszy w  1990  r.  przez  Instytut 
Badawczy  Marketing  Insights  w  Australii.  Do  Europy  koncepcja  ta  dotarła  ze  Stanów 
Zjednoczonych  i  na  początku  była  traktowana  jako  chwilowa  moda.  Okazało  się  jednak,  
że opinia ta była błędna. Dzisiaj, opierając się na wynikach firm badawczych  i usługowych 
zajmujących się tą tematyką specjaliści uważają, że ten element marketingu nie tylko przyjął 
się  w  Europie  bardzo  dobrze,  ale  jest  także  siłą  napędową  rozwoju  w  grupie  artykułów 
szybkorotujących. 

Przyczynkiem  do  powstania  koncepcji  zarządzania  kategorią  była  pogarszająca  się 
sytuacja rynkowa. Na rozwiniętych, nasyconych rynkach coraz trudniejsze było zwiększanie 
sprzedaży  i poprawianie wyników  finansowych.  Szansą na  zwiększenie  sprzedaży  okazała 
się  być  współpraca  detalisty  z  producentem  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  klientów. 
Współpraca ta wymaga uświadomienia dostawcom potrzeby skupienia się na wzroście całej 
kategorii, włączając w to marki konkurencyjne, a nie skupienia  się wyłącznie na własnych 
markach. Tak bliski związek wymaga też wyższego poziomu zaufania, otwartości, dzielenia 
się danymi  i  informacjami. Rysunek 3a przedstawia  formy współpracy,  jakie kształtują się 
między dostawcą i detalistą. 
 

 

Duża Synergia 

Partnerstwo 
Chęć w

spółpracy 
sprzedaw

cy 

Etap pośredni 

Etap wczesny 

Etap wstępny 
Mała 

Mała                                Chęć współpracy nabywcy                                         Duża  

Rys. 3a. Model kształtowania relacji z kluczowymi klientami 

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson, "From Key Account Selling to Key Account Management," in Tenth Annual 
Conference on Industrial Marketing and Purchasing. (September E.) University of Groningen, The Netherlands 1994. 
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Rys. 3b. Model kształtowania więzi z kluczowymi klientami ‐ Etap wstępny 

 

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson,… 1994 

 

 

Na  wstępnym  etapie  (Rys.  3b)  współpracy  detalisty  z  dostawcą  całość  zagadnień 
związanych z tą współpracą leży w gestii kupca i KAM (ang. Key Account Manager). Żadne 
inne osoby nie kontaktują się z drugą stroną w celu ustalenia warunków handlowych.  
 

 

 
 

Rys. 3c. Model kształtowania więzi z kluczowymi klientami - Etap wczesny 

 

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson,… 1994 

We wczesnym etapie współpracy (Rys. 3c) kontakty między firmami nadal odbywają 
się wyłącznie za pośrednictwem kupca i przedstawiciela handlowego (sprzedawcy), są one 
jednak bardziej intensywne i charakteryzują się wyższym poziomem merytorycznym. 
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Rys. 3d. Model kształ i ‐ Etap pośredni towania więzi z kluczowymi klientam

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson,… 1994 

W pośredni etap współpracy  (Rys. 3d)  zaangażowani  są  również pracownicy  innych 
działów,  jednak  ich  kontakt  z  odpowiednią  komórką  po  drugiej  stronie  odbywa  się  nadal 
głównie  za  pośrednictwem  KAM  i  kupca.  Tworzy  się  zalążek  sieci  wyspecjalizowanych 
połączeń  ‐  specjaliści  nawiązują  kontakty  bezpośrednie  ze  specjalistami.  Kontakty 
specjalistów stają się standardem. 

 

 

Rys. 3e. Model kształto  Etap partnerstwa wania więzi z kluczowymi klientami ‐

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson,… 1994 
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W partnerskiej fazie współpracy (Rys. 3e) poszczególne działy obu firm kontaktują się 
ze sobą bezpośrednio, a całość tej współpracy jest koordynowana przez KAM i kupca. 
 

 
 

Rys. 3f. Model kształ i ‐ Etap synergii towania więzi z kluczowymi klientam

Źródło: A.F.Millman & K.J.Wilson,… 1994 

 
 
Wszystkie  te  zmiany  mają  na  celu  przejście  do  etapu  synergii  (Rys.  3f),  kiedy  to 

powstaną  zespoły,  składające  się  z  pracowników  detalisty  i  dostawcy,  dedykowane  
do rozwiązywania określonych tematów, pracujące w zadaniowy sposób. 

 
W  Polsce  o  zarządzaniu  kategorią  mówi  się  od  roku  1997.  W  początkach  rozwoju 

zarządzania  kategorią  partnerzy  handlowi  byli  nieufni.  Detalista  obawiał  się  odtajnienia 
informacji o sprzedaży, marżach,  itp., a producent nie był pewien efektów zainwestowania 
pieniędzy  w  projekt  zarządzania  kategorią.  Z  biegiem  lat  coraz  więcej  detalistów  
i dostawców zapoznawało się z ww. procesem. Firmy zaczęły coraz częściej interesować się 
proce em zarządzania kategorią, a nieliczna jeszcze wtedy grupa zaczęła wdrażać projekty  
z tego obszaru. 

s
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W chwili obecnej Polska jest szybko rozwijającym się rynkiem detalicznym, na którym 
funkcjonują  prawie  wszyscy  główni  międzynarodowi  detaliści.  Po  okresie  szybkiego  
i  znacznego  wzrostu  (przede  wszystkim  zwiększenie  ilości  sklepów 
wielkopowierzchniowych) nastąpił okres pewnej stabilizacji. Na nasyconym (zarówno przez 
placówki  detalistów,  jak  i  przez  szeroki  asortyment  produktów)  rynku  coraz  trudniejsze 
staje  się  generowanie  wzrostu  sprzedaży.  W  związku  z  tym  zarówno  detaliści,  
jak  i dostawcy,  poszukują  rozwiązań  pozwalających  na zwiększenie  efektywności 
ekonomicznej  przy  jednoczesnym  obniżeniu  kosztów  operacyjnych.  Firmy wyzbywają  się 
nieufności  i  coraz  chętniej  korzystają  z  każdej  możliwości  zwiększenia  sprzedaży.  Polski 
handel  oprócz  typowych  działań  promocyjno  ‐  marketingowych  widzi  potrzebę 
wprowadzania  procesów  optymalizacji  asortymentu,  cen  i  promocji  w  celu  osiągnięcia 
maksimum  efektywności.  Struktury  organizacyjne  u  producenta  i  jego  kluczowych 
partnerów handlowych są coraz  lepiej dostosowane do współpracy. Przede wszystkim zaś 
zarówno  producent,  jak  i  detalista  mają  świadomość,  że  w  centrum  zainteresowania 
strate ii  zarządzania  kategorią  znajduje  się  klient,  dla  którego  wygody  reorganizuje  się 
układ

g
 towarów na półce.  
 
Zarządzanie kategorią staje się pojęciem popularnym. Nie jest już ‐ jak przed kilku laty 

‐ ciekawostką  praktykowaną  na  rynkach  rozwiniętych,  lecz  staje  się  częścią  polskiej 
rzeczywistości  handlowej.  Zarówno  wielcy  producenci,  jak  i  sieci  handlowe  tworzą 
stanowiska  category  managerów,  którzy  koncentrują  się  we  współpracy  z  partnerami 
handlowymi  na  możliwościach  zwiększenia  sprzedaży  poszczególnych  kategorii.  Polski 
rynek doszedł do takiego etapu rozwoju, na którym zarządzanie kategorią jest skutecznym 
sposobem na zwiększenie obrotów i zysków obu typów firm ‐ dostawczej i handlowej. Firmy 
coraz częściej są świadome tego, że uporządkowanie sytuacji przyniesie największe wzrosty 
obrotów  i  zysków  tam gdzie kategoria  jest  rozbudowana,  a więc  tam gdzie  łatwo o  chaos  
na półkach, a w związku z tym łatwiej o błędy. 
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ECR,  czyli  Efektywna  Obsługa  Konsumenta  (ang.  Efficient  Consumer  Responce)  

to  ukształtowana  w Stanach  Zjednoczonych  koncepcja  prowadzenia  biznesu  zakładająca 
bliską  współpracę  partnerów  łańcucha  dostaw  (producent/dostawca,  detalista)  
dla  wspólnego  ograniczania  zbędnych  kosztów  i zwiększania  zysków.  Łączy  ona  różne 
metody  i  techniki wykorzystywane w  zarządzaniu  łańcuchem dostaw w  celu  zwiększania 
wartości  konsumenckiej  oferowanej  ostatecznemu  nabywcy.  Większość  tych  metod  jest 
znana  i  może  funkcjonować  samodzielnie.  Wspólne  ich  zastosowanie  wytwarza  efekt 
synergii,  ponieważ  są  one  używane  w  integralnym  zestawie,  a  nie  indywidualnie  oraz 
dotyczą  całego  łańcucha  dostaw,  a  nie  tylko  pojedynczych  przedsięwzięć  partnerów 
handlowych. W  praktyce wyróżnić można  dwa  główne  obszary  ECR  –  stronę podażową 
(związaną  głównie  z logistyką  oraz  relacjami  pomiędzy  partnerami  w  łańcuchu  dostaw) 
oraz stronę popytową  (związaną  ze  sprzedażą, marketingiem,  relacjami  z konsumentami  
i  nabywcami).  Oba  obszary  łączy  stosowanie  globalnych  standardów  i  nowoczesnych 
technologii  w  zakresie  identyfikacji  i  wymiany  danych  (technologie  wspierające)  oraz 
wspólne  planowanie  i  prognozowanie  oraz  pomiar  kosztów,  zysków    i  wartości 
konsumenckiej (integrowanie działań (patrz Rys. 4). 
 

 
 

cepcji ECR Rys. 4. Obszary kon

Źródło: Na podstawie www.ecr.pl, 006  2
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Przedstawiona na rysunku 4 popytowa strona ECR łączy wszelkie zagadnienia związane 

z umiejętnym  analizowaniem  i  odpowiednim  zarządzaniem  istniejącym  popytem  
na  produkty  i  usługi.  Koncentruje  się  ona  na  współpracy  odnoszącej  się  do  procesów 
zakupów,  sprzedaży  i  marketingu.  Celem  tych  działań  jest  wzrost  wartości  detalisty  
i wyróżnienie się spośród konkurentów rynkowych. Wszystkie te działania są ukierunkowane 
na  konsumenta,  któremu  należy  dostarczyć  szczególną  i niepowtarzalną  wartość.  Stronę 
popytową koncepcji E R  o ieC zazwyczaj p toczn  określa się mianem zarządzania kategorią. 

 
W  oparciu  o  koncepcję  ECR  powstało  szereg  organizacji  (narodowych  

i  ponadnarodowych)  o  tej  samej  nazwie,  zrzeszających  producentów,  detalistów, 
dystrybutorów,  dostawców  usług  związanych  z sektorem  dóbr  konsumpcyjnych  częstego 
zakupu. W Polsce porozumieniem takim jest ECR Polska.  

 
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ecr.pl
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W  dotychczasowej  części  opracowania  zostało  wyjaśnione  pojęcie  zarządzania 
kategorią  (ang. category  management,  catman,  CM)  oraz  został  sprecyzowany  jego  cel.  
W  drugiej  części  zostaną  zaprezentowane  poszczególne  etapy  procesu  zarządzania 
kategorią. 

 
Ośmiostopniowy proces zarządzania kategorią 
 
Dotychczas ukazało się wiele publikacji, w których różni autorzy przedstawiają teorię 

ośmiu kroków w trójfazowym procesie zarządzania kategorią (Rys. 5a i 5b). 
 

 

Rys. 5a. Proces zarządzania kategorią 

Źródło: ECR Polska, Poznań 2006; na podstawie Institute of Grocery Distribution Business Publications, ECR: A 
guide to Category Management, England, 1997. 
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Rys. 5b. Proces zarządzania kategorią. Główne cele etapów projektu zarządzania kategorią 

Źródło: ECR Polska, Poznań 2006; na podstawie Institute of Grocery Distribution Business Publications, ECR: A 
guide to Category Management, England, 1997. 
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Teoria  ośmiu  kroków  różni  się  czasami  detalami w  poszczególnych  opracowaniach, 
natomiast wszyscy autorzy są zgodni co do tego, że proces zarządzania kategorią postępuje 
liniowo  (Rys.  5a  i 5b).  Oznacza  to,  że  poszczególne  elementy  powinny  następować  
w  określonej  kolejności. Może  się  jednak  zdarzyć,  że wystąpią w pętli,  np.  strategia  i  cele  
są  dodane  po  ocenie  kategorii.  Poziom  oceniania  może  być  powtarzany w  trakcie  całego 
procesu  dla  potwierdzenia,  że  przyjęte  cele  są realistyczne  oraz  dla  usprawnienia 
weryfikacji wyników względem założonych celów. 

 
Zarządzanie kategorią jest oparte na dostępie do badań rynkowych (o kategorii, marce 

itp.), informacji o klientach (ich potrzebach, specyfice, itp.). Firma posiadająca lepszą wiedzę 
będzie mogła  skorzystać  z  niej,  aby  zbudować  lepsze  biznes  plany  dla  kategorii.  Detalista  
i  dostawca  mają  różne  poglądy  na  temat  konsumentów,  zarządzania  procesami 
biznesowymi  oraz  na  dzielenie  się  tymi  informacjami.  Dobry  plan  stwarza  szanse  dla 
wszystkich stron ‐ konsumenta (łatwiejsze i szybsze zakupy,  lepsza wartość,  itp.), detalisty 
(większa sprzedaż, zyski i satysfakcja konsumenta) i dla dostawcy (większa sprzedaż, udział 
w  rynku  i  zyski). Każdy partner  zaangażowany w projekt  zarządzania kategorią powinien 
umieć zmierzyć  funkcjonowanie  biznesu we wszystkich  dziedzinach  istotnych  dla  planu  ‐ 
nie tylko z punktu widzenia sprzedaży i marży brutto.  

 

 
Współpraca w ramach procesu zarządzania kategorią  ‐  ze względu na  specyfikę 

działania to producent ma większą wiedzę o samych produktach, a detalista jest specjalistą 
od ich sprzedaży. Dlatego zarządzanie kategorią opiera się na stałej współpracy, wymianie 
informacji  i zaufaniu między detalistą a dostawcą. Współpraca ta może przebiegać według 
jednego z poniższych modeli: 

 
1.  Dominująca  pozycja  detalisty,  który ma własny  zespół  odpowiedzialny  za  zarządzanie 
kategorią  –  wszyscy  dostawcy  przesyłają  swoje  rekomendacje  dotyczące  wyboru  półki, 
udziałów  na  półce,  produktów  zalistowanych  i  zdelistowanych,  i  to  manager  detalisty 
dokonuje wyboru. 
2.  Spośród  kilku  dostawców  detalista  wybiera  dostawcę  uprzywilejowanego,  który  daje 
wyłączną  rekomendację.  Dostawca  ten  zawdzięcza  swoją  rolę  bardzo  mocnej  pozycji  
na  rynku  albo  ciągłemu  zaangażowaniu  w  podnoszenie  zyskowności  swojego  partnera 
handlowego.  W  praktyce  detaliści  po  zapoznaniu  się  z  rekomendacją  wprowadzają  
do tego planu swoje poprawki. 
3.  Pojawia  się  jeden  preferowany  dostawca,  który  daje  rekomendacje  odnośnie  wyboru 
całego  asortymentu  (także  konkurencji),  zaplanowaniu  półki  a  także  często  prowadzi 
działania  związane  z  drugimi  miejscami  sprzedaży  –  różnego  rodzaju  dodatkowe 
ekspozycje, displaye, racki (rodzaj stojaka), końcówki. Właściwie detalista oddaje decyzję w 

kręce tego dostawcy, który ma władze nad półką tak długo, jak długo spełnia ocze iwania i 
potrzeby partnera. 
4.  Cała  władza,  odpowiedzialność  i  wszelkie  działania  są  w  rękach  jednego 
uprzywilejowanego dostawcy. Odpowiada on  za produkty  swoje,  ale  także konkurentów, 
ba o wygląd półek i obecność produktów. Oczywiście stan ten trwa tak długo,  jak długo 
ostawca spełnia oczekiwania i potrzeby detalisty. 
d
d
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Współpracując z wieloma dostawcami detalista wybiera  jeden z powyższych modeli, 
zależnie  od własnych  zasobów  i możliwości.  Pierwszy model współpracy wymaga  bardzo 
dużego  zaangażowania,  dlatego w  praktyce  częściej  stosowane  są  pozostałe.  Bez względu  
na  fakt,  z  którym  modelem  spośród  trzech  ostatnich  mamy  do  czynienia,  dostawca 
uprzywilejowany może być określony mianem kapitana kategorii (ang. Category Captain), 
ponieważ rola ta przypada dostawcy, który w kontakcie z detalistą bierze odpowiedzialność 
za  kreowanie  strategii  całej  kategorii  produktów.  Jest  to  dostawca  o wiodącej,  choć 
niekoniecznie pierwszej pozycji w kategorii, posiadający odpowiedni zasób informacji (dane 
rynkowe,  badania  rynkowe)  oraz  możliwości  operacyjne  (dział  analiz,  oprogramowanie, 
zespół  pracowników  w  terenie).  Bycie  prekursorem  niesie  ze  sobą  duże  szanse 
na rozwinięcie  i  umocnienie  relacji  z  detalistą,  stworzenie  nowych  kierunków  rozwoju 
systemów w organizacjach partnerów,  stworzenie bazy do wspólnego  rozwijania  strategii, 
planów, systemów i procesów zachodzących w organizacjach. Kapitan kategorii musi jednak 
liczyć się również z ryzykiem zburzenia relacji z klientem, jednostronnych inwestycji, braku 
zrozumienia  potrzeby  podjęcia  współpracy  przez  detalistę.  Kapitan  kategorii  z  reguły 
dostarcza  detaliście  największą  ilość  danych  i informacji  dotyczących  kategorii.  
Nie wyczerpuje to oczywiście możliwych funkcji producenta – patrz Rys. 6: 

 

 
 

Rys. 6. Możliwe funkcje producenta w procesie zarządzania kategorią 

Źródło: ECR Polska, Poznań 2006, na podstawie materiałów Silvermine Consulting Group. 
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Z  punktu  widzenia  organizacji  firmy  trzeba  zauważyć,  że  zarządzanie  kategoriami 

wymaga nowych analitycznych i przywódczych umiejętności. Dąży ono do zmiany sposobu 
kontaktowania się pomiędzy dostawcą  i klientem. Z  tradycyjnego  skupienia się na koszcie 
produktu  i  późniejszej  dyskusji  na  temat  promocji  ‐  do  rozumienia  biznesu  i  detalisty. 
Zarządzanie  kategoriami  dostarcza  również  więcej  środków  wzajemnego  oddziaływania 
osobom, które dotąd nie pracowały z detalistą (np. marketing,  finanse, IT),  lecz mogą mieć 
wpływ  (nowe  pomysły)  na  poprawę  wyników  sprzedaży  i rentowność  współpracy  
z  detalistą.  Doświadczeni  category  managerowie  w  firmach  producenckich  i  handlowych  
to  specjaliści  rozumiejący  specyfikę  kategorii  i  posiadający  wysokie  umiejętności  syntezy 
danyc  z  różnych źródeł.  Ich  rolą  jest  stałe poszukiwanie szans na zwiększenie sprzedaży 
produ a a

h
któw i wzrost zyskowności c łej kategorii u det listy. 
 
Podstawowym  warunkiem  powodzenia  jest  doświadczenie  category  managerów  

w  firmach  producenckich  i  ich  partnerów  w  firmach  handlowych.  Są  to  najczęściej 
specjaliści  rozumiejący  specyfikę  kategorii  i  posiadający  wysokie  umiejętności  syntezy 
danych  z  różnych  źródeł.  U  producenta  za  każdą  kategorię  odpowiada  specjalista 
współpracujący z menedżerami działu sprzedaży kontaktującymi się z detalistami. Jego rolą 
jest  stałe  poszukiwanie  szans  na  zwiększenie  sprzedaży  u detalisty.  Narzędzia  takie  jak 
oprogramowanie czy karty wyników są w maksymalnym stopniu zautomatyzowane, tak by 
uzależnione  od  nich  etapy  przechodzić  jak  najszybciej,  a  więcej  pracy  i czasu  poświęcić  
na pracę analityczną i wyciąganie wniosków, z których skorzystają detaliści. 
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Pierwszym  etapem  procesu  zarządzania  kategorią  jest  jej  zdefiniowanie  
i  posegmentowanie  według  konsumenckiego  drzewa  decyzyjnego.  Zazwyczaj  zarówno 
producent, jak i detalista posiadają własną definicję kategorii, jak również mają swój własny 
sposób jej segmentowania. Jednak dla samego procesu zarządzania kategorią najważniejszą 
rzeczą jest poznanie sposobu definiowania i segmentowania tej kategorii przez kupującego. 
Jak  się  bowiem  okazuje  sposób,  w  jaki  kategoria  jest  przez  kupującego  definiowana  
i  segmentowana,  bywa  czasami  odmienny  od  sposobu  jej  definiowania  i segmentowania 
przez  producenta  i/lub  detalistę.  Żeby  zrekonstruować  definicję  kategorii,  jak  również 
ustalić  kluczowe  segmenty  współtworzące  kategorię,  wskazane  jest  uzyskanie  danych  
z badań konsumenckich. 

W  rocesie zarządzania kategorią można wykorzystać trz typy danych pochod ących 
ń konsumenckich: 
1.  Dane  pochodzące  z  badań  typu  ad‐hoc  –  są  to  dane  pochodzące  z  badań 
dedykowanych  specjalnie  danej  kategorii  i  realizowanych  konkretnie  na  potrzeby 
danego projektu,  zleconych przez producentów,  sieć,  lub  też przez producenta  i  sieć 

a   b t d d a

 

p y    z
z bada

jednocześnie,  jeśli  t ką  współpracę  między so ą  e  wa  po mioty  n wiązały  i 
wspólnie pokryły koszty realizowanych badań konsumenckich; 
2.  Dane  dostępne  wewnątrz  firmy/sieci  –  są  to  dane,  którymi  dysponuje 
producent/sieć z uwagi na wcześniej zrealizowane badania konsumenckie; 
3.    Dane  dostępne w  agencjach  badawczych  –  są  to  dane  ogólnie  dostępne,  którymi 
dysponują agencje badawcze i które można od agencji nabyć, pod warunkiem, że dane  
te zostały zebrane w ramach badań o charakterze syndykatowym tzn. nie zostały one 
zrealizowane  na  potrzeby  konkretnego  zleceniodawcy  i  mogą  być  ogólnie 
odsprzedawane.  (Informacje  o  agencjach  badawczych  działających  w  Polsce  i  ich 

a n w b l)ofercie można zn leźć  a stronie w w.pt rio.p . 

W  przypadku,  gdy  producent  lub  sieć  nie  dysponują  gotowymi  danymi 
konsumenckimi, najlepszym rozwiązaniem pozwalającym w pełni  i  dokładnie  zdefiniować 
kategorię są badania jakościowe, które powinny składać się z dwóch kluczowych kroków: 
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Krok 1: Zogniskowane Wywiady Grupowe (ang. Focus Group Interview, FGI) 
Zogniskowane  Wywiady  Grupowe,  nazywane  potocznie  focusami,  są  jedną  

z najczęściej stosowanych metod badań marketingowych zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach.  Metoda  ta  polega  na  prowadzeniu  kierowanej,  dynamicznej  dyskusji  grupowej,  
w  której  udział  bierze  od  6  do  8  osób,  a  nad  jej  przebiegiem  czuwa  wykwalifikowany 
moderator.  Dyskusja  pozostaje  w  zgodzie  z ramowym  scenariuszem  i  jest  nagrana  
za pom iocą techn k audiowizualnych.  

 
Kluczowe  pytania,  na  jakie  powinno  otrzymać  się  odpowiedzi  w  trakcie 

ogniskowanych wywiadów grupowych toz : 
 
‐ Jakie produkty zaliczane są do kategorii? Odpowiedź na to pytanie pozwala określić wąską  
i szeroką definicję kategorii. W wąskiej definicji kategoria zawiera grupy produktów, które 
są zazwyczaj najsilniej z nią utożsamiane. W szerokiej definicji kategoria obejmuje produkty, 
które w chwili objętej badaniem są słabiej z nią kojarzone (np. są mniej popularne i rzadziej 
kupowane  przez  konsumentów,  bo  zostały wyparte  przez  produkty  bardziej  innowacyjne 
lub też są to produkty mniej popularne, ale o dużym potencjale przyszłościowym). Poniższy 
przykład  pokazuje,  że  w  roku  2004  kawy  rozpuszczalne  w percepcji  konsumentów  nie 
stanowiły  podstawy  kategorii.  Wydaje  się,  że  w  chwili  obecnej,  wraz  z  rozwojem  rynku  
i  zmianą  zwyczajów  konsumpcyjnych,  wykres  ten  mógłby  wyglądać  inaczej  i  kawy 
rozpuszczalne mogłyby stanowić podstawę kategorii, obok kaw mielonych. 

 

 

 
 

       Rys. 7. Przykład wąskiej i szerokiej definicji kawy 

Źródło: Badanie FGI, ACNielsen Polska, Warszawa 2004. 
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 Jak konsumenci definiują kategorię? Odpowiedź na to pytanie ma dostarczyć wiedzy o tym, 
jakie elementy są najważniejszymi składowymi definicji danej kategorii produktowej, czyli 
co  kategorię  konstytuuje.  Odpowiedź  na  to  pytanie  jest  szczególnie  istotna  w  kontekście 
potencjalnych różnic pomiędzy konsumentami. Mogą oni bowiem, w zależności od różnych 
czynników  (np.  społeczno  –  demograficznych),  inaczej  definiować  kategorię  produktową  
lub przynajmniej jej segmenty, przypisywać jej inne wartości o charakterze racjonalnym, czy 
też  emocjonalnym  (np.  nastolatki  mogą  przypisywać  kosmetykom  do  pielęgnacji  twarzy 
inne  korzyści  o  charakterze  racjonalnym  niż  konsumentki  dojrzałe,  których  oczekiwania 
wobec  tego  rodzaju  kosmetyków  są  całkowicie  odmienne).  Wiedza  zdobyta  w  tej  części 
adania  może  mieć  wpływ  na  sposób  segmentowania  kategorii,  a  w  konsekwencji  
j ekspozycji na półce sklepowej.  

b
je
 
‐ Jak konsumenci dzielą kategorię i wedle jakich kryteriów oraz czym charakteryzuje się każdy 
z  segmentów? W  przypadku  tego  zagadnienia,  kluczowe  jest  ustalenie,  jakie  poszczególne 
segmenty  w  ramach  badanej  kategorii  wyróżniają  konsumenci  i  wedle  jakich  kryteriów 
takiego podziału kategorii dokonują. Może się bowiem okazać, że sposób organizacji półki  
w  sklepie,  będący  efektem wypracowanych wspólnych  rozwiązań  pomiędzy  producentem  
i detalistą nie wpisuje się w sposób myślenia o kategorii i segmentach przez konsumentów  
i wskazana jest inna organizacja półki lub też przesunięcie niektórych produktów z jednego 
egmentu  do  drugiego,  tak  aby  półka  była  zorganizowana  zgodnie  z  oczekiwaniami 
nsumentów i ich potrzebami. 

s
ko
 
‐  Jakie  są  produkty  komplementarne  (uzupełniające)?  Jakie  są  produkty  substytucyjne 
(zamienniki)?  Odpowiedź  na  to  pytanie  dostarcza  z  kolei  wiedzy  o  tym,  jakie  kategorie 
produktowe są przez konsumentów łączone podczas zakupów z kategorią objętą badaniem 
(np. zakupowi  kawy  towarzyszy  zakup  mleczka,  śmietanki  do  kawy)  oraz  jakie  inne 
produkty  mogą  stanowić  zamiennik  badanej  kategorii  w  przypadku,  gdy  nie  jest  ona 
ostępna  w sklepie  (np.  balsam  do  ciała  może  być  zastąpiony  mleczkiem  do  ciała 
 odwrotnie). 
d
i
 
‐  Jaki  jest  model  decyzyjny  związany  z  zakupem  kategorii?  W  trakcie  Zogniskowanych 
Wywiadów  Grupowych  wskazane  jest  również  rozpoczęcie  procesu  rekonstrukcji 
konsumenckiego modelu decyzyjnego, czyli  tzw. drzewa decyzyjnego. W trakcie „focusów” 
kluczowe  jest ustalenie czynników branych pod uwagę przy zakupie produktów z badanej 
kategorii,  np. w kategorii  herbat pod uwagę bierze  się  takie  elementy  jak:  rodzaj herbaty,  
ej  format, wielkość  opakowania,  cenę,  smak  oraz  fakt,  czy  jest  to  tzw.  produkt markowy,  
zy te f ła  h  
j
c ż o erta marek w snych sieci andlowej (private label).
 

Z  doświadczeń  praktyków  wynika,  iż  minimalna  ilość  sesji  Zogniskowanych 
Wywiadów Grupowych (FGI) powinna wynosić 4 na każdą kategorię. Badania powinno się 
przeprowadzić  w  minimum  2 lokalizacjach,  by  zneutralizować  regionalizmy  mogące 
występować  w  zachowaniach  charakterystycznych  dla  nabywców  danej  kategorii. 
Kryterium  wyboru  respondentów  powinno  być  używanie  i/lub  kupowanie  badanej 
kategorii w kanale objętym badaniem. 

 
Po zrealizowaniu badania z kroku 1 przechodzi się do kroku kolejnego. 
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Krok  2: Wywiady  z  towarzyszeniem w  sklepie  (ang.  Assisted  Shopping  Trial, 

AST). 
Zgodnie z zasadami sztuki badawczej Zogniskowane Wywiady Grupowe nie powinny 

być  stosowane  w  celu  uzyskania  szczegółowych  informacji,  czy  zrozumienia  złożonego 
procesu  jakim  jest  podejmowanie  decyzji  o  zakupach  produktów,  zwłaszcza  o  podłożu 
psychologiczno‐społecznym.  Wówczas  lepiej  jest  zastosować  pogłębione  wywiady 
indywidualne, a w tym konkretnym przypadku wywiady w sklepach, gdzie na terenie sklepu 
badanemu  towarzyszy  osoba  przeprowadzająca  z  nią  wywiad  i  zazwyczaj  nagrywająca 
przebieg wywiadu w technice audiowizualnej. 

 
Pytanie, na jakie powinno się otrzymać odpowied ystkimzi to przede wsz : 

 
- Jak konsumenci zachowują  się przy półce  sklepowej? Monitorowanie  „na  żywo’  zachowań 
konsumentów w sklepie, w tym przy półce z badaną kategorią produktową, pozwala przede 
wszystkim szczegółowo zrekonstruować model decyzyjny związany z jej zakupem. Ta część 
badania  pozwala  określić  kolejność  poszczególnych  czynników  branych  pod  uwagę  przy 
zakupie  kategorii,  a  wstępnie  określonych  w  trakcie  dyskusji  grupowej.  Zrozumienie 
procesu  decyzyjnego  w  sklepie  pozwala  na  stworzenie  założeń  do  ogólnej  struktury 
planogramu, czego przykładem jest poniższy rysunek. Zrekonstruowane w badaniu drzewo 
decyzyjne  ujawniło,  że  konsumenci  w  procesie  zakupu  biorą  pod  uwagę  w  pierwszej 
kolejności  rodzaj  herbaty.  Co  istotne,  kolejność  pozostałych  czynników  jest  różna  
 zależności od danego segmentu – oznacza to zatem, że nie ma jednego, wspólnego drzewa 
ecyzyjnego dla całej kategorii herbat (grafika na następnej stronie). 
w
d
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Rys. 8. Przykła rii herbat d segmentacji i drzewa decyzyjnego dla katego

Źródło: Badanie FGI i AST, ACNielsen Polska, 2004r 
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Wywiady z towarzyszeniem to również szansa na uzyskanie odpowiedzi na takie oto 

pytanie: 
‐  Jak konsumenci postrzegają  i oceniają alejkę/półkę z kategorią? Odpowiedź na  to pytanie 
pozwala  przede  wszystkim  wskazać  te  elementy  związane  z  organizacją  sklepu,  półek 
i samych  ekspozycji,  które  ułatwiają,  bądź  utrudniają  nabywcom  znalezienie  produktu 
w sklepie. 

Z  doświadczeń  praktyków wynika,  iż minimalna  ilość  wywiadów  z  towarzyszeniem  
w sklepie powinna wynosić 6 na każdą sesję Zogniskowanego Wywiadu Grupowego ‐ FGI,  
na  każdą  kategorię.  Podobnie  jak  FGI,  także  badania  z  tego  kroku  powinno  się 
przeprowadzić w minimum 2  lokalizacjach.  Respondentami  są  osoby,  które wzięły  udział  
w  pi rwszym  etapie  badania  jakościowego,  czyli  w  Zogniskowanych  Wywiadach 
Grupo

e
wych. 
 
Podsumowując, w wyniku  jakościowych badań konsumenckich powinien wyłonić się 

obraz  kategorii  odpowiednio  posegmentowanej  według  konsumenckiego  drzewa 
decyzyjnego.  Te  dwa  elementy  są  podstawą  procesów  zarządzania  kategorią,  mogą  być 
wykorzystywane  przy  projektach  z  innymi  partnerami.  Dlatego  szczególnie  w  tym  etapie 
należy  poświęcić  dużo  czasu  i  wysiłku,  by  wyniki  były  jak  najbardziej  obiektywne  i  jak 
najbardziej realne 
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Po  zdefiniowaniu  kategorii  należy  stwierdzić,  jaką  rolę  pełni  kategoria  u  detalisty, 

gdyż bardzo często wynika ona ze strategii jaką detalista przyjął na danym rynku. Zadaniem 
kapitana  kategorii  realizującego  proces  zarządzania  kategorią  jest  poznanie  tej  roli,  
a nast skaźników: ępnie jej zweryfikowanie przy użyciu w

 
tów detalisty, 

ego, 
‐ % lojalnych konsumen
‐ struktura/wartość koszyka zakupow
 częstotliwość zakupu, ‐
‐ szerokość/głębokość asortymentu. 
 

ą obrał 
detali . 

Jeśli w wyniku analiz okaże się, że kategoria pretenduje do innej roli niż ta jak
sta to ewentualna zmiana często wymaga akceptacji top managementu detalisty
Poniżej zostały wymienione role jakie kategoria może pełnić (tab. 1 i 2, rys. 9): 

 

 

Tabela 1. Role i cele biznesowe 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ECR Polska, na podstawie materiałów Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o. o., Poznań 2006 

⇒ kategoria częstego zakupu 
świadomość wyboru i ceny 

⇒  
⇒ 

szczególnie istotna ważność dla
gospodarstw domowych 

⇒ duża lojalność wobec kategorii 

⇒ kategoria kupowana 

⇒ 
rutynowo 
szczególnie duża ważność 

⇒ a wśród  
owych 

wysoka penetracj
gospodarstw dom

⇒ wysoka lojalność 

⇒ a zasadzie 
encie” 

kategoria kupowana n
„potrzeby w tym mom

⇒ kierowanie się wygodą 

⇒ zakupy kategoria impulsowa/
kierowane wygodą 

⇒ niski poziom lojalności 

Docelowa 
(idę do sklepu specjalnie po nią) 

Rutynowa/ standardowa 
(kupuję podczas każdych zakupów) 

Okazjonalna 
(kupuję, gdy pojawia się potrzeba) 

Uzupełniająca 
(zakup impulsowy lub niewarty 
dodatkowych „wycieczek zakupowych”) 
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Rys. 9. Przykład definiowania i przypisania roli 

Źródło: ECR Polska na podstawie materiałów Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o. o., Poznań 2006 

 

 

Tabela 2. Rola i cele kategorii 

 

 

 
 

Źródło: ECR Polska na podstawie materiałów Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o. o., Poznań 2006 
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Jest  to  najtrudniejszy  i  najdłuższy  etap  całego  procesu,  który  pochłania  najwięcej 
czasu  i zasobów.  Celem  tego  etapu  jest  diagnoza  obecnej  sytuacji  danej  kategorii, 
poszczególnych  segmentów,  marek,  a  także  pojedynczych  SKU  (pojedynczy  produkt, 
jednostka  handlowa,  ang.  Stock  Keeping  Unit).  W  realizacji  tego  celu  wykorzystuje  się 
wiedzę z poprzednich etapów projektu oraz wiedzę o konsumencie, detaliście, dostawcach  
i  rynku.  Kluczowym  aspektem  będącym meritum  tego  etapu  jest  odnalezienie wszystkich 
różnic  pomiędzy  sytuacją  kategorii  u  wybranego  detalisty,  a sytuacją  w  całym  kanale  
i  na  całym  rynku  oraz  na  znalezieniu  ich  przyczyn.  Wyeliminowanie  luk  przyczyni  się  
do  poprawy  wyników  osiąganych  przez  kategorię.  W  wyniku  tego  powstający  projekt 
pozwoli na poprawę sytuacji detalisty poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału. 

Oceniając kategorię detalista i dostawca powinni odpowiedzieć sobie na szereg pytań 
związanych  z nabywcami,  rynkiem,  dostawcami  i  detalistami.  W  tym  celu  wybiera  się 
apitana kategorii  ‐ dostawcę, który ma prowadzić cały proces. W trakcie procesu wyboru 
apita nia: 
k
k
 

na kategorii najważniejsze są odpowiedzi na poniższe pyta

‐  Konsument:  dlaczego  klienci  kupują  daną  kategorię  ‐  co  jest  najważniejszym 
powodem,  a co  drugim,  trzecim?  Kto  nabywa  tą  kategorię?  Kiedy  klienci  kupują  ‐  
czy  występuje  sezonowość,  jaka  jest  częstotliwość  zakupu?  W  jaki  sposób  klienci 
dokonują  zakupu  ‐  jaka  jest  wielkość  jednorazowego  zakupu  (czy  są  produkty 
komplementarne, co znajduje się w koszyku? Kiedy konsument kupuje kategorię? Jaka 
jest ścieżka klienta? Czy zakup jest planowany, czy spontaniczny? Jaka jest przeciętna 
wielkość zakupu w danej kategorii gdy produkty są promowane? Czy klienci są lojalni i 
wobec  czego  –  marki,  czy  sklepu?  Gdzie  klienci  zazwyczaj  kupują  produkty  z  tej 
kategorii  ‐  czy  zakup  jest  dokonywany  zazwyczaj  w  hipermarkecie,  czy  w  innych 
rodzajach sklepów? Jakie są trendy dla danej kategorii? 

‐  Rynek  ‐  jak wygląda  poziom  cen  detalisty  na  tle  konkurentów?  Jak wygląda  półka  
na  tle  konkurentów?  Jakie  są  trendy  odnośnie  wielkości  sprzedaży  i  spożycia  w 
ramach  kategorii,  podkategorii,  brandów  itd.?  Jaki  jest  udział  rynkowy  detalisty  w 
ramach  kategorii,  podkategorii,  Brandów?  W  jakich  obszarach  pojawiają  się 
największe  szanse  na  wzrost  udziału  rynkowego?  Jak  przedstawia  się  asortyment 
etalisty  w  stosunku  do  konkurentów?  Jak  przedstawia  się  aktywność  promocyjna 

 

d
detalisty w stosunku do konkurentów? 
 
‐ Detalista ‐ jakie są trendy wielkości sprzedaży, wielkości zysku, kosztów pozyskania 
produktu? Jakie są koszty operacyjne związane z daną kategorią? Jak wygląda poziom 
obsługi?  Jakie  są  koszty  utrzymania  zapasów  i  powierzchni  sprzedaży?  Jak wygląda 
poziom  zapasów  i  harmonogram  realizacji  dostaw?  Jaka  jest  wydajność  strategii 
podażowych? Jak wydajny jest obecny asortyment? Jak efektywny jest obecny sposób 
zarządzania półką? Czy obecne programy cenowe przynoszą korzyści?  Jak skuteczne 
są promocje realizowane przez detalistę? 
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‐  Dostawca  ‐  jakie  są  trendy  odnośnie  wielkości  sprzedaży  i  udziału  rynkowego 
dostawców? Jak wydajni są dostawcy pod względem: przepływu informacji, płynności 
dostaw,  płynności  finansowej?  Którzy  dostawcy/brandy  są  najbardziej/najmniej 
zyskowni dla detalisty? Jakie programy współpracy odnośnie realizacji dostaw oferują 
dostawcy? Jakie korzyści z nich ma detalista? Jak wiarygodni i rzetelni są poszczególni 
dostawcy?  Jakie  są  szanse  rozwoju marki  danego  producenta  u  detalisty  i  w  całym 
rynku? Czy dostawca zamierza wprowadzać jakieś nowe istotne i ciekawe produkty w 
ciągu najbliższego roku? Czy dostawca planuje jakieś zmiany cen w ciągu najbliższego 
roku?  Jakie  są  fundusze  dostawcy  na  działania  promocyjne  obejmujące  zarówno 
wsparcie sprzedaży jak i planowane kampanie reklamowe w mediach? 

 
Ocenę  kategorii  należałoby  rozpocząć  od  poznania  dokładnie  konsumenta  detalisty 

wykonując odpowiednie badania ilościowe umożliwiające statystyczną analizę danych, czyli 
rzeprowadzając wywiady ankietowe na dużych próbach respondentów. Zagadnienia, jakie 
owin ć  
p
p
 

ny zosta  wyjaśnione to:  

(wiek,  płeć,  dochody,  wielkość 
go detalisty) 

a.  Profil  demograficzny  kupującego  daną  kategorię 
go y docelowej dane
b
spodarstwa, dopasowanie do grup
.   Zwyczaje zakupowe związane z badaną kategorią: 
‐ Częstotliwość zakupów kategorii, 

ółużytkowanie sieci), ‐ Kluczowe miejsca zakupu kategorii (wsp
‐ Produkty kupowane w ramach kategorii (łączone zakupy kategorii), 
‐ Miejsce podjęcia decyzji (dom vs półka), 
‐ Zakupy planowane vs zakupy zrealizowane (typy produktów, marki). 
c.  Powody zakupów impulsowych vs powody rezygnacji z nich. 

w   drzewo decyzyjne). 
ść opakowań, warianty).  

d.  Kryteria wyboru produktów (gradacja czynnikó
e. marki, wielko
f. : 
  Analiza koszyka (typy produktów, 
   Ocena wybranych elementów marketingu mix

lsowe), 
‐ Półka (ocena i propozycje zmian), 
‐ Promocje (ich wpływ na zakupy impu
‐ Asortyment (szerokość i głebokość). 
 
Badania  powinny  zostać  przeprowadzone  przy  półce  z  kategorią,  za  pomocą 

wywiadów bezpośrednich (wywiady F2F ‐ z ang. face to face). Ilość wywiadów niezbędnych 
to  400  na  sieć,  czyli  200  na  halę,  ponieważ  badanie  powinno  objąć  przynajmniej  
2 lokalizacje. Respondentami zaproszonymi do badania są osoby, które włożyły do koszyka 
przynajmniej  jeden  produkt  z  badanej  kategorii.  Po  przeanalizowaniu  danych  
o konsumentach przechodzi się do analiz danych o kategorii. Porównanie zmiany sprzedaży 
wartościowej  i  wolumenowej  kategorii  u  wybranego  detalisty  oraz  w kanale  i  na  całym 
rynku pozwala  na  zidentyfikowanie  długoterminowych  trendów  na  rynku  i sprawdzenie, 
czy ka

 
tegoria u detalisty właściwie się rozwija.  
 
Do osiągnięcia tego celu niezbędne są następujące dane:  
‐ dane dotyczące detalisty,  z którym prowadzony  jest projekt  (mogą  to być zarówno 
dane  sprzedażowe  otrzymane  bezpośrednio  z  systemu  detalisty,  jak  i  kupione  
za pośrednictwem agencji badawczych), 
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‐ dane dotyczące całego kanału (benchmark), do którego porównuje się detalista, 
‐ dane dotyczące całego rynku. 
 
Analizy powinny być przeprowadzane na danych rocznych (ang. Moving Annual Total 

Data, MAT Data) jednak trzeba również przeanalizować sytuację w krótszych okresach (np. 
porównanie kwartałów, półroczy, skumulowane dostępne dane z bieżącego roku (ang. Year 
to Date, YTD), ponieważ pewne zjawiska mogą nie być jeszcze widoczne w długim okresie. 

 

 

 
 
Kilka przykładowych, a jednocześnie podstawowych, analiz prezentują tabele poniżej:  

Tab. 3. Wielkość i rozwój kategorii – ostatnie 12 miesięcy vs. poprzednie 12 miesięcy 

 

 

 
 
 

Źródło: Opracowanie Nestlé Polska, Warszawa 2006 

 
*Jeżeli kategoria u detalisty rozwija się wolniej niż na rynku, dalsze etapy analizy powinny 
identyfikować  segmenty,  producentów, marki  odpowiedzialne  za  wzrost  w  całym  kanale, 
 a nie rozwijające się w tym samym tempie u detalisty. 
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Tab. 3. Porównanie rozwoju sprzedaży wartościowej i wolumenowej segmentów oraz ich udziałów 
pozwala na zidentyfikowanie niedoszaco / przeszacowanych segmentów. wanych 
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Źródło: Opracowanie Nestlé Polska, Warszawa 2006 

 
 
*Jeżeli występuje duża rozbieżność w strukturze segmentów pomiędzy detalistą a kanałem, 
dalsze jej etapy powinny identyfikować producentów i marki odpowiedzialne za te różnice. 
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Tab. 4. Porównanie rozwoju sprzedaży wartościowej i wolumenowej producentów oraz ich udziałów 
pozwala na zidentyfikowanie nieoszacowanych / przeszacowanych dostawców. 
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Źródło: Opracowanie Nestlé Polska, Warszawa 2006 

 
Kolejnym etapem analizy powinno być, w zależności od kategorii, porównanie sytuacji 

marek  i poszczególnych  produktów  lub  tylko  produktów.  Zidentyfikowane  anomalie  dla 
pojedynczych  SKU  są  ostatnim  elementem  analizy  rozbieżności  i  najczęściej  stanowią 
przyczynę  widocznych  wcześniej  różnic  w  pozycji  segmentów,  podkategorii  
czy producentów. 
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Tab. 5. Porównanie rozwoju sprzedaży wartościowej i wolumenowej marek / SKU oraz ich udziałów 
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Źródło: Opracowanie Nestlé Polska, Warszawa 2006 

 
 
Po  przeprowadzeniu  podstawowych  analiz  i  zidentyfikowaniu  rozbieżności  należy 

przejść  do  pogłębionej  analizy  kategorii.  Dalsze  etapy  analizy  powinny  zmierzać  
do zn lezienia przyczyn wszelkich rozbieżności, co jednocześnie będzie dawało odpowiedź 
na pytanie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby poprawić sytuację kategorii u detalisty. 

a
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Jednymi  z  głównych  przyczyn  niedoreprezentowania  lub  przeszacowania  pozycji 
pewn ieci są: ych produktów w s

‐ asortyment, 
‐ polityka cenowa, 
‐ merchandising / miejsce i pozycja na półce, 
 polityka promocyjna, ‐
‐ dostawy produktów, logistyka, ewentualne braki. 
 
Kapitan kategorii, wdrażający projekt zarządzania kategorią ma możliwość wpływania 

na  ułożenie  półki,  często  również  daje  rekomendacje  asortymentowe  i  dotyczące 
niezbędnego  poziomu  zatowarowania  czy  częstotliwości  dostaw.  W  warunkach  polskich 
bardzo  rzadko  zdarza  się,  aby  kapitan  kategorii  mógł  mieć  wpływ  na  politykę  cenową,  
czy pr y. omocyjną detalist

Przykłady analiz: 

 

 
 
Analiza 1. Sprawdzenie asortymentu (Porównanie asortymentu detalisty i całego kanału) – podstawa przy 

doborze asortymentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Detalista - dane dla np. 6 miesięcy Kanał - dane dla np. 6 miesięcy
średnia 

sprzedaż
udział w 

segmencie
udział 

skumulowany
sprzedaż

udział w 
segmencie

udział 
skumulowany

1 Produkt 1 Producent 1 35 792 24,6% 24,6% 1 38 995 29,4% 29,4% smak 1
2 Produkt 2 Producent 2 24 741 17,0% 41,7% 2 25 081 18,9% 48,4% smak 2
3 Produkt 3 Producent 1 15 098 10,4% 52,1% 3 9 854 7,4% 55,8% smak 3
4 Produkt 4 Producent 2 8 490 5,8% 57,9% 14 2 012 1,5% 57,3% smak 4
5 Produkt 5 Producent 4 7 527 5,2% 63,1% 4 7 556 5,7% 63,0% smak 2
6 Produkt 6 Producent 3 7 050 4,9% 68,0% 7 6 114 4,6% 67,6% smak 3
7 Produkt 7 Producent 2 6 753 4,6% 72,6% 6 6 397 4,8% 72,5% smak 1
8 Produkt 8 Producent 1 6 423 4,4% 77,0% 9 4 878 3,7% 76,1% smak 5
9 Produkt 9 Producent 4 6 051 4,2% 81,2% 8 5 460 4,1% 80,3% smak 3
10 Produkt 10 Producent 3 5 855 4,0% 85,2% 5 6 722 5,1% 85,3% smak 4
11 Produkt 11 Producent 1 3 982 2,7% 88,0% 12 2 583 1,9% 87,3% smak 1
12 Produkt 12 Producent 2 3 516 2,4% 90,4% 13 2 461 1,9% 89,2% smak 2
13 Produkt 13 Producent 2 3 346 2,3% 92,7% 10 2 898 2,2% 91,3% smak 4
14 Produkt 14 Producent 4 2 461 1,7% 94,4% 11 2 895 2,2% 93,5% smak 5
15 Produkt 15 Producent 2 1 759 1,2% 95,6% 15 1 798 1,4% 94,9% smak 6
16 Produkt 16 Producent 5 1 391 1,0% 96,6% 19 919 0,7% 95,6% smak 2
17 Produkt 17 Producent 1 1 248 0,9% 97,4% 18 1 131 0,9% 96,4% smak 1
18 Produkt 18 Producent 3 1 205 0,8% 98,2% 16 1 328 1,0% 97,4% smak 3
19 Produkt 19 Producent 4 952 0,7% 98,9% 17 1 308 1,0% 98,4% smak 1
20 Produkt 20 Producent 6 503 0,3% 99,2% 20 650 0,5% 98,9% smak 4
21 Produkt 21 Producent 5 401 0,3% 99,5% 21 475 0,4% 99,3% smak 5
22 Produkt 22 Producent 1 314 0,2% 99,7% 22 464 0,4% 99,6% smak 4
23 Produkt 23 Producent 5 162 0,1% 99,8% 23 242 0,2% 99,8% smak 7
24 Produkt 24 Producent 3 87 0,1% 99,9% 24 150 0,1% 99,9% smak 3
25 Produkt 25 Producent 2 68 0,0% 100,0% 25 65 0,0% 100,0% smak 5
26

 
Źródło: Opracowanie własne, Nestlé Polska, Warszawa 2006 

Produkt 26 Producent 4 54 0,0% 100,0% 31 0 0,0% 100,0% smak 6
Produkt 27 Producent 5 12 0,0% 100,0% 27 9 0,0% 100,0% smak 7
Produkt 28 Producent 4 2 0,0% 100,0% 32 0 0,0% 100,0% smak 2
Produkt 29 Producent 4 1 0,0% 100,0% 30 1 0,0% 100,0% smak 1
Produkt 30 Producent 1 0 0,0% 100,0% 28 6 0,0% 100,0% smak 8
Produkt 31 Producent 6 0 0,0% 100,0% 29 5 0,0% 100,0% smak 4
Produkt 32 Producent 4 0 0,0% 100,0% 26 31 0,0% 100,0% smak 6

p. Nazwa 
produktu

smak / 
wariant

Producent L.p.

27
28
29
30
31
32

L.
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Na  żółto  zaznaczone  jest  top  80%  produktów  u  detalisty  –  sprzedaż  skumulowana. 

Zestawiając  to  bezpośrednio  z  kanałem  widzimy,  których  produktów  będących  wysoko  
w  rankingu  w  kanale  brakuje  u detalisty,  a  które  (w  zależności  od  roli  kategorii)  można  
u  detalisty  zdelistować  (wycofać  ze  sprzedaży).  Konkretne  decyzje  o zmianach  
w asortymencie podejmuje się podczas budowania taktyk asortymentowych, po określeniu 
strategii (o czym szerzej mówią późniejsze rozdziały). Decydując się na delistowanie należy 
pamiętać  o  unikalnych  reprezentantach  smakowych,  unikalnych  wariantach  
oraz nowościach (nowość powinna dostać min. pół roku obecności na półce by móc ocenić 
jej potencjał). Ciekawym w takiej analizie może być przygotowanie dodatkowych zestawień 
smaków / wariantów / producentów.  

Analiza 2. Sprawdzenie ceny (Porównanie cen TOP SKU u detalisty vs. Kanał) 
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Źródło: Opracowanie własne, Nestlé Polska, Warszawa 2006 

Wnioski  wynikające  z  porównania  cen  pozwalają  na  przekazanie  detaliście 
rekomendacji  odnośnie  optymalnego  (pozwalającego  na  zmaksymalizowanie  sprzedaży, 
bądź zysku) poziomu ceny produktu. 
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Etap  ten  pozwala  ustalić  wskaźniki,  na  podstawie  których  będzie  oceniana 
skuteczność  wdrożonego  projektu.  Powtórzenie  etapu  oceny  (analizy)  kategorii  
po  wdrożeniu  projektu  daje  odpowiedź  na  pytanie  o  efekty  prowadzonych  działań. 
Ostateczna  ocena  powinna  nastąpić  po  upływie  pewnego  czasu  od  wdrożenia  projektu  ‐ 
właściwy  horyzont  czasowy  jest  jednym  z  elementów,  ustalanych  przez  detalistę 
i producenta  podczas  spotkania  otwierającego  projekt  zarządzania  kategorią.  W  celu 
uniknięcia  błędu  podczas  takiej  oceny  ze  względu  na  sezonowości  zaleca  się  dokonywać 
oceny  po  okresie  1  roku  od momentu wdrożenia  projektu.  Analiza  kategorii  powinna  być 
również  wykonywana  w  okresie  pomiędzy  wdrożeniem,  a  oceną  projektu.  Pozwala  ona 
wychwycić  ewentualne  nieprawidłowości,  zaktualizować  projekt  do  zmienionej  sytuacji  
na  rynku.  Analizę  kategorii  można  określić  mianem  ciągłego  etapu  procesu  zarządzania 
kategorią. 
 

Miary kategorii 
Wybór wskaźników do pomiaru wyników zarządzania kategorią wymaga zestawienia 

celów jakie były planowane dla danej kategorii z uwzględnieniem założonej roli i wyników 
aliz  rynkowej oraz pow

 
yan inien odpowiadać poniższej charakterystyce: 
 

a.  zrównoważona  budowa  –  pomiar  powinien  obejmować  zarówno  czynniki  wewnętrzne 
(np. dane z systemów komputerowych własnych  i partnera handlowego)  jak  i  zewnętrzne 

starczone n   j ,  i en(do a przykład przez  agenc e badawcze dotyczące  rynku    konsum tów) oraz 
powinien obejmować zarówno krótko‐ i długookresowe wyniki; 
b.  kompletność  –  mierniki  powinny  obejmować  wyniki  z  całego  procesu  zarządzania 
kategorią i współpracy między partnerami, a więc produkcji, dystrybucji i sprzedaży; 

ożliwość porównania wyników w czasie – pomiar powinien wskazywać osiągac. m ne wyniki 
na tle prognoz i budżetu oraz wyników z poprzednich okresów; 
d.  następujący w  odpowiednim momencie,  dopasowany  i  jasno  określony  pomiar  –  wyniki 
pomiaru  pomagają  kierownikom  podejmować  trafne  decyzje  spójne  z  generalnymi 
łożeniami  i  działaniami  strategicz y  za n mi  firmy  Dlatego  kierownicy  powinni  wiedzieć 

co, kiedy i za pomocą jakich narzędzi mają oceniać; 
e. powiązanie  ze  strategią korporacji –  sposób  pomiaru wyników wprowadzenia  kategorii 
owinien  być  powiązany  z  szeroko  rozumianą  strategią  i  celami  firmy;  powinny  też  być 
atwo porównywalne ze wskaźnikami wyników finansowych. 
p
ł
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Opierając się na wyżej wymienionych założeniach, menedżerowie kategorii wybierają 
zestaw  wskaźników,  które  powinny  dotyczyć  czterech  obszarów,  czyli:  konsumentów, 
sytuacji rynkowej, efektywności zaopatrzenia i wyników finansowych. 

 
Podstawą  zarządzania  kategorią  jest  tworzenie  dodatkowych wartości  dla  klientów. 

Dlatego wiedza na  temat opinii  konsumentów o kategorii ma ogromne znaczenie. Główne 
wskaźniki w tym zakresie to: 

 ‐ CSI), 
 

n indexa. indeks satysfakcji klientów (ang. customer satisfactio
b. wskaźnik lojalności klientów (customer loyalty ratio ‐ CLR), 
c. wskaźnik utrzymania klientów (retention rate ‐ RR), 

elowej d. wskaźnik  dotarcia  do  grupy  docelowej  –  czyli  jaki  odsetek  klientów  z  grupy  doc
zakupił produkty z analizowanej kategorii; 
e. wsk taźnik penetracji gospodarstw domowych (household penetra ion index ‐ HPI). 

 
Drugim  obszarem  zainteresowania  menedżera  kategorii  jest  sytuacja  rynkowa.  

W praktyce  jest  to podstawowa grupa wskaźników. Zastosowane miary muszą umożliwiać 
porównanie wyników w obrębie różnych kanałów dystrybucji  i nie mogą się opierać  tylko 
na  wewnętrznych  wynikach.  Na przykład  kategorie  spożywcze  są  sprzedawane  
w  tradycyjnych  sklepach  z  żywnością,  hipermarketach,  sklepach  dyskontowych,  stacjach 
enzynowych  i  innych  rodzajach  powierzchni  handlowych,  przez  co  analizy  muszą  mieć 

z
b
szeroki zasięg. Główne wskaźniki dotyc ące sytuacji na rynku to: 
 
a.  udział  w  rynku  (market  share)  –  jest  to  podstawowa  miara  pozycji  rynkowej 
przedsiębiorstwa  na  tle  konkurencji  określająca  sprzedaż  (w  ujęciu  ilościowym  
lub  wartościowym)  jako  procent  całkowitej  sprzedaży  danej  grupy  produktów  
na  określonym  rynku.  Zależnie  od  potrzeb  stosuje  się  kilka  rodzajów  tego  wskaźnika. 
Wyró n amż

 
i y:  

procen ud‐  bezwzględny  udział  w  rynku  będący  towym  ziałem  sprzedaży 
przedsiębiorstwa w całym rynku; 
‐  względny  udział  w  rynku  wyrażający  sprzedaż  jako  procent  sprzedaży 
największego konkurenta lub kilku najsilniejszych konkurentów razem wziętych; 

omocą   ‐   ilościowy udział w rynku, czyli procentowy udział wyrażony ilościowo za p
ści opakowań; 

nych produktów; 
liczby sprzedanych jednostek lub pojemno
‐    wartościowy udział w rynku wyrażony wartością sprzeda

b.  dynamika wzrostu sprzedaży (sales growth),  
.  wskaźnik rozwoju detalisty (index of retailer to market growth), 
.  ind e
c
d eks rozwoju kat gorii (ang. category development index, CDI). 
 

Kolejna  grupa  wskaźników  dotyczy  efektywności  zaopatrzenia.  Pomagają  one 
przed iębiorstwu  usprawnić  podstawowe  procesy  związane  z  obsługą  klientów. 
Przyk d m

s
ła owy i miarami są: 
 
‐  czas  wprowadzania  nowego  produktu  –  czyli  jak  szybko  nowe  produkty  
są wprowadzane do dystrybucji; 
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‐  dopasowanie cen do jakości oferty; 
pów  w  określonym  czasie  
y; 

‐  wskaźnik  sukcesu  nowego  produktu,  czyli  ilość  zaku
d momentu wprowadzenia nowego produktu do sprzedażo
‐ odsetek sklepów realizujących założenia planu kategorii. 
 
Ostatnią  grupą  miar  są  wskaźniki  finansowe.  Są  one  najłatwiejsze  do  wyliczenia 
onieważ  opierają  się  na  wewnętrznych  danych  przedsiębiorstwa.  Mogą  to  być p
następujące miary: 
 

n‐ wielkość obrotu wyrażo a wartościowo lub jednostkowo; 
‐ zysk netto lub brutto wyrażony wartościowo lub procentowo; 

 
y r ści a

‐  rotacja  zapasów,  czyli  szybkość  obrotu  aktywów  wyrażona stosunkiem  wartości 
sprzedaż  do wa to ktywów; 
‐  marża  brutto  z  nakładów  magazynowych  (gross  margin  return  on  inventory, 
GMROI); 
‐  bezpośredni  zysk  z  produktu  (direct  product  profitability,  DPP)  –  wskaźnik  
ten  koncentruj  się  na  analizie  finansowej  pojedynczych  produktów  lub  SKU. Mierzy 
funkcjonowanie kategorii przez dostosowanie marży brutto dla każdego produktu tak,  
aby  uwzględniała  ona  umowy,  bonifikaty,  dochód  z  zakupów  na  zapas,  rabaty 
gotówkowe oraz wskazanie i określenie wartości kosztów bezpośrednio przypisanych 
do  tych  produktów.  DPP  staje  się  coraz ważniejszym  i  popularniejszym  narzędziem 
ponieważ  wprowadza  równowagę  pomiędzy  zyskiem  netto,  który  w  rzeczywistości 
nie  pozwala  na  wyciągnięcie  wniosku  na  temat  pojedynczego  produktu,  a  zyskiem 
brutto, który z kolei nie uwzględnia bezpośredniego kosztu operacyjnego i rabatów za 
płatność gotówką. 
‐ obrót, zysk, DPP przypadające na metr powierzchni sprzedaży (długość półki, metry 
kwadratowe lub sześcienne). 
 
Działaniem w tym etapie procesu powinno być uszeregowanie miar według ważności 

dla partnerów i na tej podstawie wyznaczenie celów w strategiach. Zrozumiałym wydaje się 
fakt,  by  analizowane  miary  były  jednocześnie  udostępnione  przez  Detalistę  Kapitanowi 
Kategorii.  W  procesie  zarządzania  kategorią  Kapitan  Kategorii  nie  zawsze  posiada 
informacje  o  marżach  przednich  (cena  sprzedaży  minus  cena  zakupu),  więc  nie  zawsze 
można tę wielkość zweryfikować. Brak takich informacji  finansowych w znacznym stopniu 
utrudnia skuteczną realizację celów biznesowych. 

 
Cele biznesowe 
Po  określeniu,  jakie wskaźniki  będą  brane  pod  uwagę menedżer  kategorii  powinien 

wyznaczyć  cele  jakie  chce  osiągnąć.  Oczywiście  muszą  to  być  wartości  osiągalne,  które 
ustala się na podstawie analizy stanu obecnego oraz potencjalnego wpływu przewidzianej 
strategii  i  taktyk.  Cele  te  służyć  będą  później  ocenie  wyników  prowadzonego  wspólnie 
projektu zarządzania kategorią. Trzy najczęściej określane cele biznesowe to wartość i ilość 
sprzedaży  kategorii  oraz  marża  kasowa  bądź  procentowa.  Wszystkie  te  dane  bieżące 
powinny obejmować ten sam okres czasu. Najczęściej do weryfikacji danych wykorzystuje 
się dane  roczne. Na podstawie analiz kategorii,  trendów,  zakładanych działań w kategorii, 
planów  działań  marketingowych  i  innych  określa  się  wspólnie  cele,  które  po  kolejnym 
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okresie  czasu  mają  być  osiągnięte.  Przykład  takiego  zestawienia  prezentuje  poniższy 
rysunek. 
 

 

 

Rys. 10. Najczęstsze cele biznesowe projektu zarządzania kategorią. 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 
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Celem  piątego  etapu  jest  stworzenie  strategii  umożliwiającej  wypełnienie  roli 

założonej  dla  kategorii  oraz  realizacji  zadań  i  celów  określonych  w  miarach  kategorii. 
Strategie  kategorii  mówią  o  tym,  jak  uzyskać  oczekiwane  wyniki.  Strategie  powinny 
pokazywać jak wpływać na wzrost kategorii poprzez skuteczne użycie dostępnych zasobów. 

 

 

Rys. 11. Strategie marketingowe stosowane w handlu 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 

 

 

W zależności od produktów będących w ofercie można stosować różną strategię: 

 

Rys. 12. Charakterystyki produktów w zależności od strategii 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 
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W celu wyznaczenia konkretnych produktów w kategorii  realizujących poszczególne 

strate ie  pomocne  mogą  być  zestawienia  wypracowane  przez  członków  ECR  Polska, 
prezentowane poniżej: 

g

 
 
 
trategia 1: Wzmaganie ruchu 
harakterystyka produktów i kierunek strategiczny. 
S
C
 

 

 

 

* Zależne od polityki sieci – możliwie najniższe w kanale w stosunku do konkurencji. 

** Duże nasilenie akcji promocyjnych, szczególnie typu: powiększone opakowanie (zestawy promocyjne), 
2 w cenie 1, wartość dodana do produktów ‐ prezenty, doklejki/dolewki, wsparcie reklamą billboardową, 

wysoka częstotliwość (% udział) obecności w gazetkach promocyjnych. 

*** Dodatkowa ekspozycja, stałe oznakowanie półki, budowanie ekspozycji wokół produktów 
ystwo innych kategorii). wzmagających ruch, odpowiednie umiejscowienie w hali (towarz

**** Produkty kategorii docelowych, silna marka, wysoki udział. 

 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 
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S
C
 

trategia 2: Budowanie transakcji 
harakterystyka produktów i kierunek strategiczny 

 

 

* Zależna od polityki sieci – średnia (konkurencyjna) w kanale. 

** Promocje okresowe, zestawy promocyjne („m” za „n” oraz zestawy promocyjne), promowanie 
większych opakowań, loterie, konkursy konsumenckie. 

*** Dodatkowe ekspozycje (także jako druga lokalizacja), w zależności od strategii sieci przygotowanie 
stałej ekspozycji. 

**** Produkty unikatowe, impulsowe. 
 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 

 

Strategia 3: Generowanie zysków 
Charakterystyka produktów i kierunek strategiczny 

 

 

 

 50



* Powyżej średniej w kanale / na rynku. 

** Dodatkowe ekspozycje – promocje bez obniżki cenowej, tworzenie programów weekendowych (np. 
okresowe badanie zębów, dzień włosa), długofalowe programy lojalnościowe. 

ie braków asortymentowych (logistyka!). *** Najlepsza ekspozycja, oznakowanie na półce, unikan

**** Produkty o wysokiej marży, produkty impulsowe. 

 
Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 

 

Strategia 4: Wzmacnianie wizerunku 
Charakterystyka produktów i kierunek strategiczny 

 

 

 
 

 

* Zależne od strategii sieci. 

** Zależy od strategii sieci, promocje dopasowane do klienta, wydarzenia promocyjne, programy 
lojalnościowe. 

*** Udział na półce większy niż wynika z danych sprzedażowych, dodatkowe elementy wizerunkowe przy 
asną. półce (wizualizacja), odpowiednie zarządzanie marką wł

**** Szeroki wybór (produkty niszowe, unikalne), szybkie listowanie nowości. 

 
Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 
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Strategia 5: Budowanie zainteresowania 
Charakterystyka produktów i kierunek strategiczny 

 

 

 

* Nie jest najważniejsza przy tej strategii. 

** Akcje tematyczne, powiązane dobrami komplementarnymi (np. patelnie, makarony i sosy do 
makaronów), gazetka, ekspozycja. 

*** Wspólny klucz ekspozycyjny dla produktów budujących zainteresowanie w ramach różnych 
tu), materiały informacyjne przy produktach. segmentów (np. zawsze na dole po prawej stronie segmen

**** Produkty unikalne (jako oferty okresowe / na stałe). 
 

Źródło: Grupa Robocza ECR Polska ds. Zarządzania Kategorią, Poznań 2006 
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Ten etap polega na rozpisaniu strategii na szczegółowe działania, pokazujące co trzeba 
zrobić  w każdej  z  kategorii.  Opracowując  taktykę,  producent  i  detalista  określają  swoje 
pomysły,  przeprowadzają  niezbędne  analizy,  aby  określić  prawdopodobny  wpływ  zmian 
taktycznych  i  podjąć  właściwą  decyzję.  Taktyki  kategorii  są  zestawem  narzędzi 
pozwalających  zrealizować  strategie.  Wyróżniamy  taktyki:  asortymentowe,  półkowe 
(planogram), promocyjne, cenowe. 

 
Taktyki asortymentowe 
Taktyki  asortymentowe  w  głównej  mierze  dotyczą  odpowiedniego  dobrania 

asortymentu  na  podstawie  oceny  kategorii,  strategii  określonych  wcześniej  oraz  bardzo 
często o w zgodzie z k ntraktami jakie zawarł detalista z producentami.  

 
Optymalizacja  asortymentu koncentruje  się  na maksymalizacji  efektywności  sprzedaży 

poprzez  jak  najlepsze  dostosowanie  oferowanego  asortymentu  produktów  do  różnorodnych 
oczekiwań  i  możliwości  finansowych  docelowej  grupy  konsumentów.  Nie  chodzi  tu  tylko  
o  prostą  jednorazową  racjonalizację  asortymentu  (np.  jednorazowe  usunięcie  artykułów  
nie przynoszących dochodu), lecz systematyczny proces wspólnego ustalania przez producenta  
i  detalistę  zawartości  grup  towarowych  z  zachowaniem  głównego  celu  ‐  efektywności  całej 
oferty  i  zadowolenia  konsumenta.  Celem  jest  ustalenie  asortymentu  korzystnego  z  punktu 
widzenia konsumentów, a nie detalisty, jak to najczęściej bywało w przeszłości. Ponadto chodzi 
tu także o takie rozmieszczenie produktów, które umożliwia klientom łatwe odnalezienie tego 
czego  szukają,  zachowując  przy  tym  pożądany  wizerunek  detalisty  i  dostawcy.  Dobór 
asortymentu  musi  uwzględniać  trzy  grupy  czynników:  specyfikę  sklepu  w  jego  otoczeniu, 
wielkość  powierzchni  sprzedażnej,  strukturę  kategorii  towarowych  (na  podstawie  ich 
zyskowności). Proces doboru asortymentu składa się z określenia kategorii i wielkości zbioru 
produktów nią objętych oraz ustalenia struktury określającej udział poszczególnych kategorii 
w  ofercie  sprzedaży.  Kategorię  i wagę  określa  się  na  podstawie  analizy  koszyka  produktów 
sprzedawanych  klientom.  Analiza  ta  ma  zidentyfikować  produkty  sprzedawane  najczęściej 
klientom  i  określić  ich  zyskowność  sprzedaży,  a następnie na podstawie  tych danych ustalić 
optymalne  oferty  sprzedaży.  Strukturę  kategorii  produktów  w całym  asortymencie 
oferowanych produktów ustala się przeprowadzając tzw. analizę kosztów działań (ang. Activity 
Based Costing, ABC), wielkości sprzedaży i udziału poszczególnych kategorii w obrocie detalisty. 
Pożądane pokrycie rynku (suma udziałów posiadanych produktów Rys. 13.) powinno być ustalone 
wspólnie przez detalistę i dostawcę i powinno wynikać z założonej roli kategorii. 
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Rys. 13. Przykład kumulacji sprzedaży produktów kategorii. Wyraźnie widać, że już 7 z 36 produktów  
(19% oferty) generuje 43% wartości sprzedaży. 

Źródło: Opracowanie własne, materiały Nutricia Polska Sp. z o. o., 2006 

 
Taktyki półkowe (planogram)  
Taktyki  dotyczące  zarządzania  przestrzenią  półki  określają  w  jaki  sposób  kategoria 

będzie  prezentowana  klientom  w  sklepie.  Kluczowe  decyzje  dotyczą  wyboru  kryteriów 
wykorzystywanych  do zarządzania  półką  w  ramach  kategorii,  podkategorii,  segmentów  
i  SKU,  umiejscowienia  kategorii  w sklepie  i  alejce,  rozmieszczenia  produktów,  udziałów 
półkowych  poszczególnych  produktów,  obsługi  merchandisingowej  (merchandising 
wizualny  ‐  dbanie  o  ekspozycję,  uzupełnianie  braków).  Do  realizacji  taktyk  związanych  
z ekspozycją służy planogram. Jest to graficzne odwzorowanie przestrzeni w sklepie (regał, 
stojak,  lada  chłodnicza)  przedstawiające  miejsce  przysługujące  konkretnym  produktom.  
Dla  konstrukcji  planogramu  praktycznie  niezbędne  jest  posiadanie  specjalistycznego 
oprog ozycji,  a  przede ramowania.  Umożliwia  ono  precyzyjne  odzwierciedlenie  eksp
wszystkim uwzględnienie poziomów sprzedaży i analizy o różnym stopniu zaawansowania.  

Czynności przygotowawcze do opracowania planogarmu obejmują: 
konfi‐ Zebranie informacji w zakresie wymiarów regałów,  guracji ustawienia segmentów – 

inwentaryzacja na poziomie pojedynczych sklepów, 
‐ Ustalenie możliwości  zmian w obrębie planogramu  (np. dostępność dodatkowych półek, 

  zasady  finansowania  tego  typu jeśli  uzasadnione  będzie  ich  dodanie,  a  także
przedsięwzięcia), 
‐ Zebranie sklepów o takiej samej ekspozycji w grupy. 

Dane  w  terenie  są  zbierane  przez  pracowników  detalisty  lub  producenta  
albo wyspecjalizowanej agencji. 
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Rys. 14. Przykład szablonu zbierania danych o wymiarze półek 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów Nutricia Polska Sp. z o. o., Warszawa 2006. 

 

 
Rys. 15. Dane o rozmiarze regałów 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów Nutricia Polska Sp. z o. o., Warszawa 2006. 
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Rys. 16. Przykład szablonu opisującego rozmieszczenie regałów 

Źródło: Opr arszawa 2006. acowanie własne, na podstawie materiałów Nutricia Polska Sp. z o. o., W

 
Rzetelne  zebranie  tych  danych  jest  niezbędne,  aby  uniknąć  w  fazie  implementacji 

problemów  takich  jak  nie  oznakowany  wcześniej  słup,  czy  nietypowy  regał.  
Po wp ży wprowadzić / rowadzeniu danych odnośnie dostępnej powierzchni sprzedaży, nale
uzupełnić dane dotyczące kategorii. 

Podstawowe dane niezbędne do zbudowania planogramu zawierają: 
‐  Dane  sprzedażowe: wartość  sprzedaży w PLN, wolumen  sprzedaży w  sztukach, wartość 
sprzedaży  promocyjnej.  Konieczne  jest  zweryfikowanie  formy  przekazywanych  danych  
  fo ln i r je Ew celu ustalenia  rmatu optyma ego dla uczestn ków p o ktu.  lementem łączącym jest 

zazwyczaj kod GS1 (d. EAN) lub indywidualny identyfikator produktu. 
  Potwierdzona  aktualna  lista  asortymentowa  wraz  z  datą  wprowadzenia  nowości  
a ost z
‐
z atnie 6 miesięcy ora  z planowanymi na najbliższy okres implementacjami. 
 

Dane  sprzedażowe  powinny  obejmować  minimum  6  miesięcy  (zaleca  się  okres  12 
miesięcy  w  celu  wyeliminowania  sezonowości),  tak  by  móc  porównać  do  danych 
rynkowych.  Podział  czasowy  danych:  per  tydzień  (w  tygodniach  sprzedaży  sieci).  Dane 
muszą  być  prezentowane w  rozbiciu  na  pojedynczy  produkt  (SKU). Warto  zastanowić  się 
nad  r zbiciem  danych  na  pojedyncze  sklepy  detalisty  w  celu  przeanalizowania  lokalnych 
rozbieżności w sprzedaży 

o

 
Budowa planogramu – podstawowe  asady: 

eg  
z

a.    Preferencje  konsumenta  –  planogram  powinien  uwzględniać  s mentację  kategorii 
i drzewo decyzji konsumenta. 

ów,  dostawców  i  marek  powinna  uwzględniać  średnią b.  Wielkość  ekspozycji  segment
rotacj
c.   Po

ę w sieci oraz ich pozycję na całym rynku. 
ziom zatowarowania półki: 

a / produkt (ilość produktu), ‐ Minimalna powierzchni
‐ Omówienie optymalnego poziomu zapasów na półce dla kategorii, 

d. Strategia sieci a planogram: 
eci, związane ze specyficznymi standardami ustawienia 

(np. u  
‐ Zasady merchandisingowe si

),łożenie pionowe lub poziome
‐ Zasady segmentacji cenowej, 
‐ Ograniczenia kontraktowe, 
‐ Sposób uwzględnienia sprzedaży promocyjne. 
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Budowa planogramu  podstawowe zasady  plan masy 
Budowę  planogramu  rozpoczyna  się  od  opisania  segmentacji  otrzymanej  w wyniku 

badań  drzewa  konsumenckiego  (np.  cenowa,  brandowa)  i  zbudowania  planu  masy.  Plan 
masy  jest  schematem  blokowym,  przedstawiającym  w  graficzny  sposób  sekwencję 
i rozmieszczenie  głównych  bloków  grup  produktów,  czyli  podkategorii  lub  segmentów. 
Umożliwia  on  rozplanowanie  rozmieszczenia  bloków  produktowych,  a  także  określenie 
ilości miejsca w ciągu regałów. Przykładowy plan masy jest zaprezentowany na Rys. 17. 

 
 

Segment Segment  Segment 
2 

Segment 
3 

Segment 
4 

Segment 
5 

Segment 
6 1 7 

(% udział) (% udział) (% udział) (% udział) (% udział) (% udział) (% udział) 

 

Rys. 17. Przykładowy plan masy 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

 
Należy  pamiętać  o  czytelnym  podziale  ekspozycji  na  poszczególne  podkategorie  / 

segmenty  (według  konsumenckiego  drzewa  decyzyjnego),  miejscu  alejki  centralnej, 
kierunku  ruchu  konsumentów.  Nie bez  znaczenia  jest  też  sąsiedztwo  kategorii,  zwłaszcza 
bezpośrednie  –  tutaj  jednak  ewentualne  zmiany wymagają  dużego  nakładu  pracy  i  zgody 
innych  działów  bądź  przełożonych  wyższego  szczebla.  Są  też  specyficzne  kategorie, 
związane  np.  z  wydzielaniem  pewnych  zapachów,  co  także  należy  uwzględnić.  
Po  skonstruowaniu  planu masy  najlepiej  dokonać  kolejnego  uszczegółowienia  ustawiając 
w bloki  poszczególne  podkategorie,  segmenty,  subsegmenty,  grupy  produktów  
lub  koncepty.  W tej pracy  uzasadnione  jest  posługiwanie  się  typowymi  programami 
biurowymi (np. MS Excel lub MS PowerPoint). 
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Rys. 18. Przykład schematu blokowego uwzględniającego więcej grup lub brandów 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów Nutricia Polska Sp. z o. o., Warszawa 2006. 

 
Przy tworzeniu planu masy pomocne będą zestawienia: 

1. Analiza przestrzeni półkowej  ranking produktów / SKU 
 

Pierwsze z zestawień opiera się na analizie produktów w poszczególnych segmentach. 
Ranking  rozbudowany  o  dane  dotyczące  wskaźników  rotacji  i  zatowarowania  pozwala 
określić i dopasować optymalny poziom dni zatowarowania dla segmentu. Poza tym każdy  
z produktów otrzymuje optymalną ilość miejsca na półce. 

Tab. 6. Analiza przestrzeni półkowej ‐ ranking produktów / SKU 

 

Kod 
Wewnętrzny

Nazwa 
Produktu

Dni 
Zatowarowania

Rotacja 
tygodniowa

Indeks Dni 
Zatowarowania* Indeks Rotacji*

SEGMENT
000002 Produkt 1
000003 Produkt 2
000004 Produkt 3

  *  vs. średnie dla segmentu 
Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 
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2. Pod p rsumowanie/ uzasadnienie pro onowanego planog amu 
 

Kolejne  zestawienia  powinny  być  prezentowane  w  dwóch  sytuacjach:  przy 
rozpoczynaniu projektu oraz przy podsumowaniach rocznych. Przy każdym z nich powinno 
się ws azać szanse dla sieci.  k

 
 

Tab. 7. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

Udziały na półce* Dni zatowarowania (zapas w dniach)
Bieżące Proponowane Różnica Bieżące Proponowane Różnica

Pdk / Sgm 1
Pdk / Sgm 2
Pdk / Sgm 3
Pdk / Sgm 4

Średnio

  *  Udziały półkowe: linearne lub kubiczne

        Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

Powyższa  analiza  przygotowywana  jest  głównie  na  początku  projektu,  
po  przygotowaniu  planu  masy.  Celem  jest  ukazanie  rekomendowanego  planu  masy  
dla  wszystkich  podkategorii  /  segmentu  wraz  z odpowiednimi  wartościami  dni 
zatowarowania.  

 

Tab. 8. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

 

Analiza udziałów

Półka* Kanał (rynek)** Sieć**
różnica / 

indeks półka vs 
sieć

Różnica / 
indeks kanał vs 

sieć

Pdk / Sgm 1
Pdk / Sgm 2
Pdk / Sgm 3
Razem

 
*  Udziały półkowe: linearne lub kubiczne 
** Dane sprzedażowe wartościowe lub wolumenowe 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

 

Kolejna analiza wykonywana  jest podczas oceny kategorii  i ma na  celu wyznaczenie 
kierunków zmian przy budowaniu planu masy w porównaniu do danych dla kanału i sieci.  
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Analizy  dokonywane  są  nie  tylko  na  poziomie  podkategorii  /  segmentu,  ale  także  
dla  poszczególnych  marek,  dostawców  i  innych.  Poniższe  analizy  są  przykładami  takich 
analiz. 

Tab. 9. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

 

Udziały na półce Dni zatowarowania (zapas w dniach)
Bieżące Proponowane Różnica Bieżące Proponowane Różnica

Marka 1
Marka 2
Marka 3
Marka 4

Średnio

 
Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

Tab. 10. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

 

Udziały na półce Dni zatowarowania (zapas w dniach)
Bieżące Proponowane Różnica Bieżące Proponowane Różnica

Dostawca 1
Dostawca 2
Dostawca 3
Dostawca 4

Średnio

 
Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

Tab. 11. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

Analiza udziałów

Półka* Kanał (rynek)* Sieć**
różnica / 

indeks półka vs 
sieć

Różnica / 
indeks kanał vs 

sieć

Marka 1
Marka 2
Marka 3
Marka 4

 
*  Udziały półkowe: linearne lub kubiczne 

** Dane sprzedażowe wartościowe lub wolumenowe 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 
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Tab. 12. Podsumowanie/ uzasadnienie proponowanego planogramu 

Analiza udziałów

Półka* Kanał (rynek)* Sieć**
różnica / 

indeks półka vs 
sieć

Różnica / 
indeks kanał vs 

sieć

Dostawca 1
Dostawca 2
Dostawca 3
Dostawca 4

 
*  Udziały półkowe: linearne lub kubiczne 

** Dane sprzedażowe wartościowe lub wolumenowe 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

Budowa planogramu 
rzed  budową  planogramu  warto  przyjrzeć  się  aktualnemu  ułożeniu  produktów  

na półce. Dwa przykładowe raporty prezentowane są poniżej. 
P

 
Raport 1  Ocena ułożenia produktów vs. drzewo decyzyjne 
Cel  raportu: Wizualne  porównanie  aktualnego ułożenia  produktów względem  drzewa 

decyzyjnego kategorii. 

 
 

Rys. 19. Raport: O decyzyjne cena ułożenia produktów vs. drzewo 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

Obecnie niektóre produkty na półce pozycjonowane 
są obok produktów z innych segmentów. 
 

SEGMENT 1 
SEGMENT 2 
SEGMENT 3 
SEGMENT 4 
SEGMENT 5 
SEGMENT 6 
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W  wyniku  takiego  raportu  bardzo  łatwo  jest  dostrzec  rozbieżności  w  stosunku  
do planu masy oraz konsumenckiego drzewa decyzyjnego. Te rozbieżności powinny zostać 
zweryfikowane na budowanym planogramie. 

 
Raport 2  Dni zatowarowania 
Cel raportu: Wizualne przedstawienie, które produkty bądź segmenty mają najmniejsze / 

największe zapasy na półce. 

Rys. 20. Raport ‐ Dni zatowarowania 

 

0-10 dni
10-20 dni
20-40 dni
40-226 dni

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

Bardzo  łatwo  dostrzec,  które  produkty  są  nadreprezentowane  na  półce,  a  których 
produktów w bardzo szybkim czasie może zabraknąć. Należy jednak pamiętać, aby budując 
planogram starać się przybliżyć zatowarowanie produktów na półce do średniej ustalonej 
we wcześniejszych  etapach,  bądź  do  średniej  dla  całej  kategorii. W  niektórych  sytuacjach  
na miejscu,  którym dysponuje  się  przy  budowie  planogramu  średni  okres  zatowarowania 
produktów  jest  stosunkowo  długi,  ale  nie  ma  większych  odchyleń  dla  poszczególnych 
produktów  –  wtedy  wnioskujemy,  że  detalista  przeznaczył  zbyt  dużą  półkę  przy  danym 
poziomie  rotacji.  Po  zakończeniu  fazy  przygotowania  planogramu,  jego  prezentacji  
u  detali mi 
tego e

sty  oraz  po  zatwierdzeniu,  następuje  faza  implementacji.  Kluczowy elementami 
tapu są: 

udowie  w  sklepie  jest  ‐  ustalenie  terminu  przebudowy  (przy  kompleksowej  przeb
to zazwyczaj noc), 
‐ zapewnienie odpowiedniej liczby personelu do przebudowy; 
‐ sprawdzenie zapasu produktów; 
‐  dystrybucja  planogramów  w  wersji  drukowanej  (istotne  jest,  aby  produkty  były 

  a  dodatkowo  jednoznacznie  identyfikowalne,  najlepiej  zrobić  to  w  wersji  z  opisem,
ze zdjęciami) 
‐ naniesienie ewentualnych zmian na elektroniczną wersję planogramu. 
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Rys. 21. Przykład formatów dokumentacji planogramów i zdjęcie po implementacji. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów Nutricia Polska Sp. z o. o., Warszawa 2006. 
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Ta  promocyjne 
W  omawianym  zakresie  taktyka  dotyczy  działań  promocyjnych  jakie  detalista  przy 

udziale  dostawcy  zamierza  zaoferować  w  ramach  kategorii.  Definiuje  kryteria 
wykorzystania  narzędzi  promocyjnych  takich  jak  gazetki,  stojaki,  dodatkowa  ekspozycja, 
darmowe  próbki,  konkursy  do  promocji  elementów  kategorii  (segmenty,  marki,  SKU)  
i  realizowania  strategii.  Wynikiem  tego  etapu  jest  dokładny  kalendarz  działań 
promocyjnych.  Taktyki  promocyjne  są  bardzo  ważne  w  planie  kategorii,  ponieważ  
są  głównym  źródłem  pomysłów  aktywizowania  sprzedaży.  Oddziaływanie  na  kupujących 
ma  n py  te  z  kolei  muszą  przekładać  się  
na jed

ktyki

a  celu  zakup  konkretnych  produktów.  Zaku
elów detalisty np.: en z wymienionych c

‐ zwiększenie obrotu kategorii (ilość, wartość), 

 detalisty w kategorii. 
‐ zwiększenie zysku, 
 zwiększenie udziału rynkowego danego

Wtedy 
‐
możemy mówić o efektywnej promocji. 
 
Informacje  potrzebne  do  przeprowadzenia  analiz  powinny  pochodzić  od  detalisty  

i dostawcy. 
Detalista: 
‐ Strategia promocyjna. 
‐  Dane  sprzedażowe  ‐  ilość  i  wartość  sprzedaży,  jako  parametry  podstawowe,  lub  

ww  przypadku  procesó   bardziej  zaawansowanych  –  zysk,  marża  frontowa,  ceny 
zakupu/sprzedaży, podane w okresie tygodniowym zgodnym z kalendarzem promocji. 

łania  konkurencyjnych  sieci  ‐  Kalendarz  promocji  (forma  promocji,  produkt,  dzia
 tym samym czasie). 
 Informacje o brakach towarowych (OOS – out of stock). 
w
‐
 
Producent: 

oju  rynku,  trendy,  nowe  produkty  i  grupy  produktów,  kampanie ‐  Prognoza  rozw
promocyjne. 
‐ Zasoby ludzkie. 
 Dane rynkowe (poziom sprzedaży w kanale). ‐
‐ Kalendarz odbytych promocji w danym kanale. 

 wyniku analizy powinno się otrzymać wiedzę w następujących obszarach: 
 
W
 

arametry. 
Efektywne promocje 

ałożone p
romocji. 

‐ Ocena wpływu rodzaju promocji na z
 Ocena aktualnie działającego planu p
 Rekomendacja planu promocyjnego. 
‐
‐
 
Efektyw
‐ Ocena a pujące aspekty: 

ne ceny 
ktualnej polityki cenowej w oparciu o nastę

 
‐ wrażliwość cenową kategorii 
‐ porównanie do cen rynkowych w kanale

‐ Rekomendacja cen promocyjnych i regularnych. 
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Ocena efektywności promocji 
 

 

Rys. 2 i. 2. Schemat oceny efektywności promocj

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 

 

 

E

 

waluacji (oceny) promocji można dokonać na wiele sposobów. W efekcie prac grupy 
roboczej ECR Polska stworzono wzór pomocny przy pracach z promocjami. 

Tab. 13. Tabela ewaluacji promocji 

 

 

 

 

 

 

 
 

ie) OKRES 1 ‐ sprzedaż przed promocją w określonym przedziale czasowym (np. 2 tygodn

ale czasowym (np. 2 tygodnie) 

A B C D E F G H

OKRES 1 
volume/value

PROMO 
volume/value

OKRES 2 
volume/value

zmiana 
sprzedaży 
w trakcie 
promocji   

C/B [%]

zmiana 
sprzedaży 

po 
promocji   

D/B [%]

zakładany  
volume/value 

promo

realizacj
a planu 
promo   
C/G [%]

opis ponadstandardowych 
działąń konkurencji 

detalisty

SKU1 10 20 11 100% 10% 21 -5%
SKU2
SKU3
SEGMENT
KATEGORIA

OKRES 2 ‐ sprzedaż po promocji w określonym przedzi

ROMO ‐ sprzedaż w trakcie promocji (np. 2 tygodnie) P

 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 
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W  tego  typu  analizach  okresy  badawcze  muszą  być  sobie  równe.  Aby  zwiększyć 
trafność  analizy,  okresy  “przed”  i  “po”  promocji  można  uśredniać  z  dłuższego  okresu 
badawczego sprowadzając wynik do  “średniego”  (np.  średnia 2‐tygodniowa z 3 miesięcy). 
Należy  także  pamiętać,  by  przy  ocenie  efektów  promocji  przeanalizować  wpływ  na  inne 
produkty segmentu, cały segment, a także kategorię.  
 

 

       Rys. 23. Ocena efektywności promocji. 

Źródło: Opracowanie własne, Poznań 2006. 
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Taktyki cenowe 
Taktyki cenowe określają politykę cenową detalisty wobec kategorii. Ich wybór opiera 

się na planowanych strategiach,  celach,  a  także oczekiwaniach  i działaniach klientów oraz 
zachowaniach konkurencji. Wg nowych regulacji UE Kapitan Kategorii nie może zajmować 
się rekomendacjami cen. Działania  tego  typu mogą być powodem oskarżeń o  „utrudnianie 
równego dostępu do rynku” przez innych producentów. 

 
rii, którymi podobnie jak w przypadku 

efekty
Dobór cen powinien korelować z celami katego

ą być: wnych promocji mog
‐ zwiększenie obrotu kategorii (ilość, wartość), 
 zwiększenie zysku, 

rii. 
‐
‐ zwiększenie udziału rynkowego danego detalisty w katego

t znajomość: 
 
Oczywiście, aby było to możliwe potrzebna jes
 cen w kanale, ‐
‐ wrażliwości cenowej kategorii i segmentów. 
 
Podsumowując  obszar  cen,  ich  poziom  powinien  być  tak  ustawiony,  aby  zapewniać 

konkurencyjność na rynku przy zapewnieniu optymalnego zysku. 
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Etap implementacji jest najbardziej newralgicznym elementem całego procesu. Wtedy 

wdraż e na żmudnych analizach, co często oznacza zmiany 
w org ikające z: 

ane są strategie oraz taktyki opart
anizacji detalisty. Pojawiają się zagrożenia wyn

miany, 
bec zmiany, 

‐ oporu organizacji wobec z
‐ oporu pracowników detalisty wo
‐ oporu klientów detalisty, 
 zmian zachodzących w procesie, ‐
‐ uwarunkowań systemów informatycznych. 
 

i procesu to: Najczęstsze zagrożenia przy implementacj
‐ zbyt duże oczekiwania stron zaangażowanych w proces, 
‐ oczekiwanie szybkich efektów działania, 

zespołu  wdrożeniowego  zasad ‐  niezrozumienie  przez  wszystkich  członków 
zarządzania kategorią, 
‐ brak zgody i poparcia top managementu detalisty, 
‐ rozbieżności oczekiwań dostawcy i detalisty, 
‐ koncentracja na ilości prowadzonych projektów, a nie na jakości, 

owiedniej ‐ bezpośrednie przenoszenie zasad i mechanizmów z innych krajów bez odp
daptacji, a
‐ niedocenianie doświadczeń operacyjnych pochodzących z innych rynków. 
 
Na tym etapie (wprowadzenie planu) warto także zwrócić uwagę na takie aspekty jak: 
‐  podstawą  implementacji  planogramu  jest  potwierdzony  przez  obie  strony 
asortyment, 
‐  bardzo  pomocne  jest  wprowadzenie  rekomendowanych  zmian  w  testowych 
obiektach,  a następnie  porównanie wyników  do  sklepów  referencyjnych  (w  których 
i ,   m yn e dokonywano żadnych zmian)  warto również potwierdzić  ter in   implementacji 
oraz nazwiska osób odpowiedzialnych, 
‐  materiały  implementacyjne  –  pakiet  informacji  dostarczany  do  poszczególnych 
punktów  detalisty  –  list  kupca  (opis  projektu,  oczekiwań),  lista  produktów 

ofywanymi, wycofywanych i wprowadzanych, zasady postępowania z produktami wyc
zestawy planogramów dla sklepu i przedstawiciela, 
‐ zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie wydruków, 
‐ przygotowanie planogramów dla innych kluczowych dostawców kategorii, 
‐  planogram  powinien  być  przygotowywany  i wdrażany  przed  okresem  największej 
ezonowości danej kategorii. Należy jednak unikać wdrażania planogramów tuż przed s
okresami świątecznym (Boże Narodzenie,  Wielkanoc). 
 
Po  przeprowadzeniu  implementacji  warto  uzyskać  informacje  odnośnie  problemów  

i uwag od osób biorących bezpośredni udział w implementacji. 
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Weryfikacja  kategorii  jest  ostatnim  etapem  procesu  zarządzania  kategorią.  

Bez względu na stopień zaawansowania projektu (czy  jest  to pełen ośmiokrokowy proces, 
czy  któraś  z  jego  skróconych  form)  etap  ten pozostaje  niezbędny,  gdyż pozwala  na  ocenę 
słuszności wprowadzenia danego projektu, stopnia realizacji przyjętych celów, jak również 
staje  a  się  łącznikiem  w  ciągłym  procesie  zarządzania  k tegorią  i  pozwala  na  wrócenie 
do etapów początkowych i wprowadzanie jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań. 

Etap weryfikacji  kategorii  służy  przede wszystkim  ocenie,  czy  przyjęte  na  początku 
projektu  cele  zostały  osiągnięte.  Etap  ten  wymaga  zatem  cofnięcia  się  do  momentu 
uzgodnienia  roli  kategorii,  jej  strategii,  jak  również  miar,  które  w  wymierny  sposób 
pokazują  stopień  realizacji  postawionych  zadań.  Spotkanie  finalne,  podsumowujące  cały 
projekt powinno odbyć się po upływie ustalonego terminu (najczęściej od pół roku do roku). 
Podczas tego spotkania detalista wraz z producentem ocenia efektywność całego projektu. 
Nie można  jednak  zapominać  o  bieżącym  kontrolowaniu  efektów wdrożonego  projektów  
i  widocznych  w  jego  efekcie  trendów  sprzedaży  u  detalisty.  Konieczne  zatem  staje  się 
okresowe  (miesięczne,  dwumiesięczne) weryfikowanie wyników  sprzedażowych kategorii 
i reagowanie  na  ewentualne  niepomyślne  zmiany,  bądź  aktualizowanie  projektu  zgodnie  
ze zmienną sytuacją na rynku. Jeżeli wśród celów projektu była zmiana jakichś wskaźników 
konsumenckich,  to  ich  ponowne  badanie  powinno  się  odbyć  najwcześniej  po  pół  roku.  
Na spotkanie podsumowujące cały projekt detalista powinien przygotować wszystkie miary 
kategorii,  które  mają  służyć  ocenie  projektu,  warto  również  powtórzyć  cały  etap  analizy 
kategorii.  

W trakcie trwania projektu kapitan kategorii powinien monitorować jego wdrożenie ‐ 
dane dotyczące stopnia realizacji muszą być dostępne podczas spotkania podsumowującego, 
aby możliwe  było  dotarcie  do  przyczyn  ewentualnego  nie  osiągnięcia  zakładanych  celów. 
Efektem  spotkania  podsumowującego  powinno  być  podjęcie  decyzji  przez  detalistę  
i  producenta  o  kontynuowaniu  projektu,  ustalenie  ewentualnych  koniecznych  zmian  
i modyfikacji.  
 

 
 

Czterostopniowy proces zarządzania kategorią 
Ośmiostopniowy  proces  zarządzania  kategorią  jest  klasycznym  wzorcem 

zaczerpniętym  z  opracowań  teoretycznych.  W  praktyce  zaś  ograniczenia  związane  
z zasobami ludzkimi, finansowymi, czasowymi sprawiają, iż nie wszystkie firmy są w stanie 
wdrażać projekty CM ze względu na złożoność zadań związanych z 8‐stopniowym procesem 
w  pełnym  wymiarze.  Praktycy,  którzy  odnieśli  sukces  informują  o znaczących  zyskach 
powstałych dzięki zwiększeniu satysfakcji klientów i ograniczeniu kosztów. Jednakże nawet 
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największe firmy nie wszystkie projekty realizują według klasycznego, pełnego modelu. Jak 
widać  na piramidzie  przedstawionej  na  Rys.  24,  można  zaobserwować  trzy  podejścia  
do projektów zarządzania kategorią – od standardowego do kompleksowego. 

 

 

Rys. 24. Trzy podejścia do projektów zarządzania kategorią 

Źródło: ECR Polska, na podstawie materiałów Masterfoods Polska Sp. z o. o., Poznań, 2006 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu zarządzania kategorią 
w  firmach,  istnieje  silna  potrzeba  powielenia  praktyk  zarządzania  kategorią,  a  przede 
wszystkim  traktowania  ich  jako  integralnej  części  codziennej  współpracy  dostawców  
i detalistów. Dlatego  rekomenduje się wdrażanie  zarządzania kategorią w  firmach według 
przewodnika  ECR  Europe  o  nazwie  „Day  to  Day  Category  Management”,  w  którym 
wyróżnione  zostały  cztery  główne  fazy  (Rys.  25).    Jest  to  rozwiązanie  ciągłe,  które  omija 
złożoność  procesów  wynikających  ze  stosowania  8‐stopniowego  procesu  zarządzania 
kategorią.  Wyróżnienie  tych  czterech  głównych  faz  wyniknęło  z potrzeby  powielania  
i  zautomatyzowania  powtarzających  się  praktyk,  traktowania  ich  jako  integralnej  części 
codziennej  współpracy  dostawców  i  detalistów  zarówno  dla  firm  małych,  jak  i  dużych. 
Rysunek  25  pokazuje  kluczowe  obszary  koncentracji,  dostarczając  przy  tym  elastyczne 
rozwiązania  dla  tych,  którzy  chcą  wdrożyć  praktyki  zarządzania  kategorią.  Czterofazowe 
rozwiązanie  ilustruje  sposób  w  jaki  firma  może  rozpocząć  proces  zarządzania  kategorią  
i odpowiednio wcześnie dostrzec wynikające z niego korzyści. 



 

 

Rys. 25. Cztery główne fazy wg procesu Day‐to‐Day CM 

Źródło: AC Andersen Consulting, „The Essentials Guide to Day to Day Category Management”, ECR Europe, 
England 2000 

 

 
Przystępując do procesu zarządzania kategorią według czterech faz procesu „Day‐to‐

Day  CM”  należy  uwzględnić  m.in.  takie  wskazówki  jak:  zapewnienie  wczesnego  poparcia  
ze  strony  zarządu,  przygotowanie  do  konieczności  ewentualnych  zmian  w  kulturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, wypracowanie porozumienia pomiędzy partnerami co do 
długoterminowej  roli  zarządzania  kategorią  w podnoszeniu  zyskowności  prowadzonego 
biznesu,  pełne  zrozumienie  celów  i  założeń  procesu.  Należy  także  poświęcić  czas  
na  zaplanowanie  i  zakomunikowanie  rozpoczęcia  procesu.  Terminarz,  zadania 
i odpowiedzialności  powinny  być  wyraźnie  ustalone,  a  nie  przewidywane.  Etapy  procesu  
4‐stopniowego są kombinacją wybranych elementów klasycznego modelu   8‐stopniowego. 
Podobnie i inne, skrócone wersje procesów (stosowane przez niektóre korporacje), opierają 
się  zazwyczaj  na  modelu  tradycyjnym  –  wybierane  są  poszczególne  jego  etapy 
i dostosowywane do specyfiki organizacji. Z tego też względu nie jest zasadnym szczegółowe 
charakteryzowanie  etapów  procesu  szczegółowego,  gdyż  informacje  te  zawarte  zostały 
w charakterystyce procesu 8‐stopniowego. 
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Jak każdy złożony projekt oparty na wielostronnej współpracy, zarządzanie kategorią 

niesie  ze sobą zarówno duże potencjalne korzyści  jak  i  szereg zagrożeń. Większość z  tych 
zagrożeń  określa  bardziej  stronę  przygotowawczą  i  przebieg  samego  procesu,  niż 
rzeczywiste  wyniki  projektu  (jeśli  został  on  przeprowadzony  zgodnie  ze  wszystkimi 
zasad   n   ą n w
sprzec

ami).  Aktualnie a  rynku  polskim najpoważniejsz   barierę  adal  stano i  pozorna 
zność interesów poszczególnych stron procesu: 
‐  oczekiwanie  natychmiastowej  maksymalizacji  zysków  ze  strony  detalistów,  
które  przekłada  się  np.  na  zdefiniowanie  kryterium  doboru  sprzedawanych 
produktów  jedynie  na  podstawie  zapisów  kontraktowych,  a  nie  na  uwzględnianiu 
niezależnych danych rynkowych, 
‐  brak  zgody na udostępnianie danych sprzedażowych detalisty  lub ograniczanie  ich 
dostępności jedynie do produktów „Kapitana kategorii”; 
u p p n a‐  sztywnienie zasad ekspozycyjnych w o arciu o wzorce  ochodzące z in ych kr jów, 
bez uwzględnienia specyfiki polskiego klienta, 
  rozumienie  roli  „Kapitana  kategorii”  jako  okazji  do  zdominowania  oferty  całej 

ucenta. 
‐
kategorii przez jednego prod
 
Innymi barierami mogą być: 

wo decyzyjne klienta”), 
‐ koszty zakupu danych rynkowych, 
 koszty niezbędnych badań konsumenckich (np. „drze

ogramo
‐
‐ koszty opr wania i szkoleń specjalistycznych. 
 
Oczywiście  mogą  również  pojawić  się  bardziej  prozaiczne  bariery,  jaką  może  być  

np. br   ecyficznych   ak możliwości zakupu danych dla sp kategorii (kategoria jest na tyle mała 
lub specjalistyczna, że żadna firma badawcza jej nie bada). 

Powyższe  zagrożenia  opisują  część  „teoretyczną”  projektu.  Jednak  warto  pamiętać,  
że opierając się na informacjach ze Stanów Zjednoczonych (gdzie przecież narodziła się idea 
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zarządzania  kategorią)  90% projektów ponosi  porażkę  na  etapie  implementacji  u  klienta. 
Dlateg nnej pracy.  o warto mieć na uwadze tę część całego procesu w swojej codzie

y e n : 
 
Poniżej przedstawiono przykład  zagrożeń impl me tacyjnych
‐ braki towarowe na półkach, 

poziomie  sklepów,  wynikające  ‐  samodzielne  „poprawianie”  planogramów  na 
z inwencji personelu zarówno detalisty jak i producenta, 
 zmiany w uzgodnionych listach asortymentowych, ‐
‐ brak harmonogramów lub ich nieprzestrzeganie przy wprowadzaniu zmian. 
 
Dobrą  informacją  jest  jednak  fakt,  że  na  przestrzeni  kilku  ostatnich  lat  zrozumienie 

zagadnienia  zarządzania  kategoriami  jest  coraz  większe  zarówno  wśród  detalistów,  jak  
i  producentów.  Dodatkowo  pojawiła  się  duża  liczba  firm  badawczych  i  szkoleniowych 
oferujących  profesjonalne  usługi  z  tego  zakresu.  Wszystko  to  powoduje,  że  efekty,  które 
może  dać  zarządzanie  kategoriami,  coraz  częściej  stają  się  faktami,  a  wszystkie  strony 
projektu doceniają jego wartość. 

 73



   

 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 

 
 
 

m a e  Niniejsza  u owa  (d l j  zwana „Umową”),  zostaje  zawarta  w  …………  w  dniu 
........................ 20….. r. („Data Wejścia w Życie”) pomiędzy: ……………………………. 

z  siedzibą  w  ………  ,  przy  ul.  ……….    zarejestrowaną  przez  Sąd  Rejonowy  w 
………………………..,  , w  rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS   ……………,  zwana dalej 
……….., reprezentowaną przez: …………………. 

a 
………………………….  z  siedzibą  w  ………..  ,  przy  ul.  ……….zarejestrowaną  przez  Sąd 

Rejonowy  w ………………………..,  ,  w  rejestrze  Przedsiębiorców  pod  numerem  KRS  
…………………, zwana dalej ……….., reprezentowaną przez: ………………… 

 
 dalszej części Umowy …………… i …………. mogą być również określane łącznie jako 

„Stron
W
y”, a każdy z tych podmiotów indywidualnie jako „Strona”. 
 
W  związku  z  planowanym  podjęciem  przez  Strony  współpracy  w zakresie  projektu 

„zarządzanie kategorią” (“Współpraca”) i koniecznością ustalenia zasad ochrony informacji 
poufnych („Informacje Poufne”) dotyczących każdej ze Stron, które znalazły się  lub mogą 
znaleźć  się  w  posiadaniu  drugiej  Strony,  została  zawarta  niniejsza  umowa  zwane  dalej 
„Umową”. 

 
Definicje: 
„Ujawniający” oznacza Stronę przekazującą Informacje Poufne 
„Odbiorca” oznacza Stronę otrzymującą Informacje Poufne. 
Termin „Informacje Poufne” zdefiniowany został w § 2 niniejszej Umowy. 
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§ 1 

 

Cel ujawnienia 

1. Informacje Poufne Ujawniającego mogą być wykorzystywane przez Odbiorcę wyłącznie 

w ramach  Współpracy.  Wykorzystywanie  Informacji  Poufnych  w  innych  celach  niż  te 

związane  ściśle  ze  Współpracą  w  ramach  zarządzania  kategorią,  jak  również  ich 

publikacja nie jest dopuszczalna bez pisemnej zgody Ujawniającego. 

2. Strony  zobowiązują  się  nie  przekazywać  Informacji  Poufnych  jakimkolwiek  osobom 

trzecim  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  drugiej  Strony  oraz  nie  wykorzystywać 

Informacji Poufnych w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ust. 1 powyżej. Strony 

zobowiązują się także do zachowania należytej ostrożności i staranności w celu ochrony 

przekazanych  przez  Ujawniającego  informacji  przed  dostępem  do  nich  osób  nie 

związanych ze Współpracą w ramach zarządzania kategorią. 

3. Strony  zobowiązują  się  nie  ujawniać  Informacji  Poufnych  większej  liczbie  swoich 

pracowników, współpracowników  i  przedstawicieli  aniżeli  jest  to konieczne w  ramach 

Współpracy  oraz  zapewnią,  że  wszelkie  osoby,  którym  ujawnione  zostaną  Informacje 

Poufne  zostaną  zobowiązane  do  zachowania  Informacji  Poufnych  w  ścisłej  tajemnicy  

na zasadach opisanych w poniższej umowie. 

 

§ 2 

 

Informacje Poufne 

1. Dla  celów niniejszej Umowy, wszystkie  informacje  oznaczone  jako  poufne  i  ujawnione  

przez  Ujawniającego  w  trakcie  okresu  obowiązywania  niniejszej  Umowy  i  związane 

ściśle  ze  Współpracą  w  ramach  zarządzania  kategorią  będą  traktowane  jako  poufne 

(„Informacje Poufne”). Informacjami Poufnymi są w szczególności  informacje dotyczące 

działalności  handlowej  Stron,  informacje  finansowe,  ekonomiczne,  techniczne  lub 

organizacyjne,  a  także  całość  wiedzy,  technik,  idei,  zasad  i  koncepcji,  przekazywane 

przez  jedną  ze  Stron  lub  jej  pracowników  lub  przedstawicieli  w  trakcie  Współpracy, 

niezależnie  od  tego  czy  informacja  taka  jest  pisemna,  ustna  czy  w  jakiejkolwiek  innej 

formie. Jeżeli jakiekolwiek Informacje Poufne zostaną ujawnione ustnie, poufność takich 

informacji zostanie następnie potwierdzona przez Strony w formie pisemnej. 
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2. Zakres i c o :nforma ji p ufnych nie obejmuje informacji, które  

a. Należą  do  domeny  publicznej  w  momencie  otrzymania,  bądź  stały  się 

informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez naruszenia 

przez Odbiorcę postanowień niniejszej Umowy 

b. Zostały ujawnione drugiej stronie przed Datą Wejścia w życie niniejszej Umowy  

na podstawie innych wiążących Strony stosunków 

c. Zostały  legalnie  ujawnione  Odbiorcy  przez  osoby  trzecie  bez  ograniczeń  

co do ujawniania. O każdym ujawnieniu przez osobę trzecią Odbiorca powinien 

niezwłocznie poinformować Ujawniającego 

d. Zostały  opracowane  niezależnie  przez  drugą  Stronę  bez  naruszenia  niniejszej 

Umowy na podstawie danych ogólnie dostępnych.  

 e. Podlegają ujawnieniu według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

f. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnej,  która (a) była 

znana  Odbiorcy  w  chwili  jej  ujawnienia,  na  dowód  czego  Odbiorca  może 

przedłożyć  stosowne  dokumenty,  (b)  została  ogłoszona  publicznie  przez 

Ujawniającego, (c) została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Ujawniającego 

§ 3 

Okres obowiązywania i wygaśnięcie Umowy 

 

Z  zastrzeżeniem  §  4  poniżej,  niniejsza  Umowa  obowiązywać  będzie  przez  okres  3  lat  

od  Daty  Wejścia  w  Życie.  Z  chwilą  wygaśnięcia  Umowy  lub  na  pisemne  żądanie 

Ujawniającego,  którekolwiek  z  tych  zdarzeń  będzie  wcześniejsze,  Odbiorca  zniszczy  lub 

zwróci  Ujawniającemu  Informacje  Poufne  oraz  wszelkie  ich  kopie  w  terminie  7  dni  od 

wezwania.  Odbiorca  spowoduje,  że  jego  upoważniony  przedstawiciel  na  żądanie 

Ujawniającego pisemnie poświadczy zniszczenie Informacji Poufnych.  

§ 4 

Okres ob wiązywania poufności 

Obowiązek  zachowania  Informacji  Poufnych  w  poufności  obowiązywać  będzie  również  

przez okres (3) lat od wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

o
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§ 5 

Zobowiązania do zachowania poufności 

1. Każda ze Stron oświadcza, że w celu przeciwdziałania ujawnieniu Informacji Poufnej użyje 

podobnych środków, jakie stosuje do ochrony własnych Informacji Poufnych, ale w żadnym 

przypadku nie będą to środki mniejsze niż uzasadnione. Odbiorca może ujawnić Informacje 

Poufne:  (a)  swoim pracownikom  lub pracownikom podwykonawców Odbiorcy  lub  spółek 

związanych z Odbiorcą, którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze otrzymanych 

informacji  i  podpisali  stosowne  oświadczenie  oraz  (b)  każdej  innej  osobie  za  uprzednią 

pisemną zgodą Ujawniającego. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że w wypadku dokonania przez nią jakiegokolwiek bezprawnego 

ujawnienia  Informacji  Poufnej  lub  jej wykorzystania:  (a)  niezwłocznie  poinformuje  o  tym 

drugą  Stronę,  (b)  podejmie  wszelkie  rozsądnie  niezbędne  kroki  w  celu  uniemożliwienia 

dalszego  bezprawnego  dostępu  i/lub  użytkowania  takich  Informacji  oraz  (c)  będzie 

współpracować  z  druga  Stroną  w  celu  zabezpieczenia  Informacji  Poufnej  oraz  ochrony 

Informacji Poufnej. 

3. Jeżeli Informacje Poufne muszą zostać ujawnione zgodnie z orzeczeniem sądu lub na mocy 

obowiązującego  prawa,  Odbiorca  zawiadomi  Ujawniającego  o  takim  orzeczeniu  

lub  obowiązku  ujawnienia  przed  jego wykonaniem  oraz  podejmie wszelkie  przewidziane 

prawem kroki w celu ograniczenia takiego ujawnienia. 

4. W przypadku naruszenia przez  jedną Stronę postanowień niniejszej Umowy, druga Strona 

ma  prawo  żądać  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  ......PLN  w  terminie  14  dni  

od pisemnego wezwania przez Ujawniającego.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli  właściwy  sąd  uzna,  że  dowolna  część  Umowy  jest  niezgodna  z  prawem,  taka  część 

zostaje z Umowy wyłączona, a w pozostałej części Umowa pozostaje ważna. Żadna ze Stron 

nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Umowa stanowi kompletne i jedyne porozumienie Stron w zakresie jej przedmiotu.  

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
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4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności. 

5. Umowa  została  sporządzona w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach w  języku  polskim, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpisane w imieniu: P

 

                

 

...................................................      ..................................................... 

    …………………..                          …………………………. 
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ABC ‐ rachunek kosztów działań (ang. Activity Based Costing). 
Aktywne  z a r   g

 

strefy  sklepu  –  powier chnie  po  pr wej  st onie,  miejsca rupowania  się 
ludzi, miejsca zakorkowane i w pobliżu kas, skrzyżowanie przejść, powierzchnia na ladzie. 

Aranżacja  ‐  zagospodarowanie  przestrzeni  przez  odpowiednie  rozmieszczenie 
urządzeń ekspozycyjnych, akcesoriów, sprzętu, towarów, a także przez rozplanowanie dróg 
poruszania się klientów oraz usytuowanie kas i przymierzalni. 

Asortymentu głębokość – jest to ilość różnych odmian, wariantów, rodzajów towaru 
oferowanego w obrębie danej, ściśle określonej linii. Głębokość zatem można rozumieć jako 
zróżnicowanie w obrębie  linii  towaru. O dużej głębokości powiemy wówczas, kiedy mamy 
do czynienia z mnogością odmian towaru w obrębie linii. Mała głębokość, inaczej nazywana 
„płytkim asortymentem”, występuje wówczas, gdy w obrębie danej  linii możemy wyróżnić 
2–3 odmiany towaru. 

Asortymentu  szerokość  –  jest  to  liczba  linii  towarów  (grup  towarowych),  które 
różnią się od siebie przeznaczeniem, technologią, surowcem, np. na szerokość oferty firmy X 
składają  się  środki  piorące,  pasty  do  zębów,  mydło  w  kostkach,  pieluchy  jednorazowe, 
ręczniki papierowe, środki higieny osobistej.  

Benchmarking  ‐ metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz  ich 
udoskonalania  przez  uczenie  się  od  innych  i  wykorzystywanie  ich  doświadczenia. 
Benchmarking to sztuka odkrywania jak i dlaczego niektóre firmy funkcjonują sprawniej niż 
inne.  Możliwe  są  nawet  dziesięciokrotne  różnice  w  jakości,  szybkości,  kosztach  firm 
przeciętnych  w  porównaniu  ze  światowymi  liderami.  Celem  benchmarkingu  jest  twórcze 
naśladowanie najlepszych praktyk innych firm. 

Brand Manager  ‐ menedżer marki,  specjalista, który w  firmie produkcyjnej  zajmuje 
się marketingiem określonej marki produktu. Jego zadaniem jest wylansowanie (z użyciem 
narzędzi  reklamowo‐promocyjnych)  marki  produktu,  znalezienie  dla  niego  kanałów 
dystrybucji,  wynegocjowa i   saty e yn e sfakcjonującej  marży,  perman ntne  dbanie,  b   produkt 
zachowywał wysoką pozycję wśród wyrobów z nim konkurujących.  

Cate ię  kategorią 
produktów

gory  Manager  ‐  menedżer  kategorii,  specjalista  zajmujący  s
 w taki sposób, aby odnosiły sukces rynkowy.  

CDT – (z ang. consumer decision tree) – drzewo decyzyjne konsumenta.  
Display  –  oznacza  ekspozycję  produktu  w  jego  otoczeniu  handlowym  bądź 

urządzenie, mebel, pojemnik do tej ekspozycji służący.  
CPFR
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  ‐ wspólne  zarządzanie  procesami  planowania  i  prognozowania  oraz wymiana 
niezbędnych do tego celu informacji pomiędzy partnerami handlowymi. 

DPP ‐ Direct Product Profitability (z ang. jednostkowy zysk bezpośredni) jest to zysk 
przyniesiony przez  jedną  jednostkę produktu,  czyli  przypadający na  sztukę,  kilogram,  litr. 
Jednostkowy  zysk  bezpośredni  jest  zyskiem,  który  powstaje,  gdy  od  ceny  netto  produktu 



odejmiemy  wszystkie  koszty  zmienne  (inaczej  bezpośrednie),  które  jego  dotyczą,  czyli  
w  pierwszej  kolejności  koszt  zakupu  tego  produktu,  a  jeśli  to  możliwe,  także  pozostałe 
pozycje kosztów zmiennych, jak część energii elektrycznej, część płac personelu uzależnioną 
od obrotów sklepu, koszty zaopatrzenia przypadające na jeden produkt itd. DPP jest zatem 
miernikiem zysku, jaki osiąga detalista ze sprzedaży jednej jednostki danego produktu.  

Drzewo decyzyjne klienta – graficzny schemat podobny do drzewa genealogicznego 
pokazujący, w jaki sposób klient od swojej potrzeby dochodzi do decyzji zakupu produktu 
określonej  marki.  Drzewo  decyzyjne  pokazuje,  na  jakie  kategorie  pod  względem  cech 
użytkowych dzielą klienci dostępne na  rynku produkty. Opracowanie drzewa decyzyjnego 
jest  niezbędnym  elementem  przy  wprowadzaniu  Zarządzania  Kategorią  i  budowaniu 
przyjaznych klientom planogramów.  

Dyskont – forma handlu detalicznego, która opiera swój sukces rynkowy na strategii 
niskich,  dyskontowych  cen.  Nazwa  dyskont  bierze  swój  początek  od  angielskiego  słowa 
discount,  czyli  dyskonto,  rabat,  bonifikata.  Dyskonty  zatem  to  sklepy  samoobsługowe  
o  powierzchni  od  300  m2,  oferujące  towary  po  niskich  cenach,  w  których  obowiązuje 
prostota,  ubogość  form  ekspozycyjnych  oraz  brak  funkcji  doradczych,  pomocy  przy 
zakupach  ze  strony  personelu  sprzedaży.  Szerokość  i głębokość  asortymentu 
żywnościowego  i  chemicznego  jest mniejsza  od  oferty  supermarketu.  Sklepy  te  sprzedają 
standardowe  artykuły  po  obniżonych  cenach,  akceptując  niższe  marże,  ale  sprzedając 
większą  ilość produktów. Sukces  rynkowy osiągnęły dzięki  szerokiej  reklamie w mediach, 
niskim  cenom  i  rozsądnie  dobranemu  asortymentowi.  W  ostatnich  czasach  sklepy 
dyskontowe  zaczęły  stawiać  coraz  bardziej  na  estetykę  wnętrz  oraz  nowe  usługi  dla 
klientów. W Polsce do najbardziej znanych sieci sklepów dyskontowych należą: Biedronka, 
Plus  Discount,  Netto.  Dominujący  wizerunek  dyskontu  ‐  te  same  produkty  za  mniejsze 
pieniądze.  

EDI  –  (ang.  Electronic  Data  Interchange)  ‐  jest  to  elektroniczna  wymiana  danych 
handlowych  lub  administracyjnych  między  różnymi  systemami  komputerowymi  przy 
użyciu  uzgodnionego  standardu  formatowania.  Upraszczając,  EDI  jest  bezpośrednią 
elektroniczną transmisją dokumentów biznesowych, jak np. zamówienia, faktury, pomiędzy 
aplikacjami biznesowymi.  Sytem EDI w ciągu kilku minut  i  bez udziału  człowieka pobiera 
informacje  z  aplikacji  informatycznej  firmy  i  przesyła  ją  bez  użycia  papieru  do  aplikacji 
biznesowej partnera handlowego. EDI to system wspomagający zarządzanie oparty na idei 
tzw.  pięciu  zer,  czyli  zero  błędów  i  zapasów,  zerowy  czas  przestrajania  urządzeń,  zero 
przerw  w  funkcjonowaniu  i  zero  zużycia  papieru,  zero  pracowników,  czyli  pełna 
automatyzacja obiegu  informacji. Organizacje decydujące  się na wdrożenie EDI kierują  się 
względami  ekonomicznymi,  pozwala  on  bowiem  na  znaczne  zredukowanie  kosztów 
wynikających  z opracowania dokumentów, błędów w dokumentach,  związanych z  czasem 
przepływu  dokumentów,  z  rejestracją  transakcji  i  kosztami  personelu.  Dla  handlowców 
ważne  jest,  że EDI  usprawnia  zarządzania  zapasami,  ponieważ monitoring  stanu  zapasów 
pozwala na realizację dostawy w odpowiednim momencie, zarejestrowanie za pomocą kodu 
kreskowego  (lub  elektronicznego  kodu  produktu),  zaktualizowanie  stanu  zapasów, 
wystawienie  i przesłanie polecenia zapłaty. EDI pozwala na wymianę  informacji pomiędzy 
producentem, dostawcami i detalistą, ale także na tworzenie nowych organizacji w wyniku 
integracji istniejących. Szczególnie przydatny jest dla dużych firm, o dużej liczbie oddziałów, 
ponieważ pozwala na monitorowanie ruchu towarów i wyników sprzedaży. EDI zapewnia: 
poprawę  płynności  przepływów  towarów,  w  tym  optymalizację  utrzymywania  zapasów; 
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redukcję  błędów  przy  wprowadzaniu  danych  i  kosztów  przesyłania  dokumentów; 
przechowywanie  danych  na  nośnikach  magnetycznych,  które  są  pojemniejsze  
od papierowych;  realizację  zamówień dokładnie na  czas; wygodną wymianę dokumentów 
niezależnie  od  godzin  pracy;  niezawodne  prognozowanie  potrzeb  dostawcy  i  klienta; 
szybkie,  dokładne  i  automatyczne  potwierdzanie  dokumentów;  poprawę  płynności 
finansowej. 

Efektywna  Obsługa  Konsumenta  (ang.  Efficient  Consumer  Response    ECR)  – 
strategia  polegająca  na  wspólnej  inicjatywie  partnerów  handlowych  mającej  na  celu 
optymalizowanie  różnych  aspektów  zarządzania  łańcuchem  dostaw  oraz  zarządzania 
popytem  w  celu  kreowania  korzyści  dla  konsumenta  takich  n  jak:  iższe  ceny, większa 
różnorodność produktów, lepsza dostępność produktów.  

Efektywny  asortyment  (ang.  Efficient  Assortment)  –  to  taki,  który  realizuje 
pokładane w nim cele, przede wszystkim sprzedażowe – w szczególności generuje marżę na 
odpowiednim poziomie, charakteryzuje się dobrą rotacją, zapewnia wydajne wykorzystanie 
przestrzeni  sprzedażowej  (półki)  itp.;  utrzymywanie  efe egoktywn   asortymentu  wymaga 
jego regularnych przeglądów i analiz, a w ich efekcie – dostosowywania. 

Efektywna  promocja  (ang.  Efficient  Promotion)  –  to  taka  promocja  sprzedaży, 
która realizuje cele postawione w procesie zarządzania kategorią (wzrost sprzedaży, wzrost 
zyskowności, wzrost natężenia ruchu itp.); w celu maksymalizacji wydajności i skuteczności 
nakładów, często w procesie    dprzygotowywania promocji współuczestniczą pro ucent oraz 
detalista. 

Ekspozycja  produktu  –  sposób  prezentowania  towarów  w  sklepie,  ustawienia 
produktów  na półce / w miejscu  sprzedaży;  często  spotyka  się  ekspozycje  horyzontalne 
(patrząc  na  półkę  z przodu,  produkty  ułożone  są  poziomo), wertykalne  (patrząc  na  półkę  
z  przodu,  produkty  ułożone  są pionowo),  krzyżowe  (na  zmianę  /  po  przekątnej),  bloki 
towarów  (grupowanie  produktów  takich  samych  bądź  w  tej  samej  szacie  graficznej), 
multifacing (zwielokrotnienie ekspozycji danego produktu). 

Enklawa  ‐  to rodzaj sklepu w sklepie.  Jest  to miejsce z boków ograniczone wysokim 
regałami,  na  środku  zaś  znajdują  się meble niższe  i  o mniejszych  gabarytach.  Przykładem 
może  być  enklawa,  która  tworzy  dział  środków  pielęgnacyjnych.  Na  wysokich  regałach  
z boku znajdują się płyny do kąpieli, szampony. Na niższych i węższych regałach w środku 
dezodoranty,  balsamy,  nożyki  do  golenia.  Jest  to  rozwiązanie,  które  zapewnia  klientom 
komfort  zakupów,  ponieważ  stając w  enklawie  ‐  dzięki  szerokiemu polu widzenia  ‐ mogą 
ogarnąć oczyma większy asortyment. Ułatwia to orientację i zachęca do większych zakupów. 
Łatwiejszy  jest  także  dostęp  do  towarów  o  mniejszych  gabarytach,  które  znajdują  się  
na  niższych  m h nkl   deblac .  Układ  e awy  w  przypadku droższych  kosmetyków  jest  bar zo 
korzystny z punktu widzenia ochrony i zapobiegania kradzieżom.  

Facing  –  lico  produktu,  czyli  przednia  część  opakowania  produktu  widoczna  dla 
klienta,  będąca  podstawą  do  konstruowania  planogramów,  które  zakładają  jaką 
powierzchnię ekspozycyjną zajmują poszczególne produkty na półce. Obowiązuje generalna 
zasada  –  im  więcej  facingów,  tym  lepsza  widoczność  produktów,  a  więc  wyższy  poziom 
sprzedaży. 

FGI ‐ Focus Group Interview ‐ Zogniskowane Wywiady Grupowe, nazywane potocznie 
focusami,  jedna  z  najczęściej  stosowanych  metod  badań  marketingowych;  polega  
na prowadzeniu kierowanej, dynamicznej dyskusji grupowej, w której udział bierze od 6 do 
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8 osób, a nad ysku pozosta  w jej przebiegiem czuwa moderator; d sja  je  zgodzie z ramowym 
scenariuszem i jest nagrywana (zapis audio/video). 

FMCG  –  Fast  Moving  Consumer  Goods  –  szybko  rotujące  produkty  codziennego 
użytku.  Zalicza si   w   k t  ę do  nich  przede  szystkim  produkty spożywcze,  osme yki  i  chemię 
gospodarczą.  

Hanger  ‐  1.  (z  ang.  wieszak,  stojak  zaopatrzony  w  wieszaki)  ‐  jest  urządzeniem 
ekspozycyjnym  służącym  do  poprawnej  ekspozycji  odzieży,  obuwia,  drobnego  AGD  itp. 
Najczęściej dostarczany wraz z towarem jako jego nieodzowny element. Wprowadzenie do 
punktu  sprzedaży wieszaków  producenta  podkreśla markę  towaru  i  jest  elementem  jego 
„pozycjonowania”,  czyli  wyróżniania  wśród  innych  produktów;  2.  podwieszany  materiał 
promocyjny. 

Hipermarket ‐ największy w kategorii sklepów wielkopowierzchniowych (zwykle za 
wartości  graniczne  uznaje  się  tu:  4000  m2  powierzchni  sprzedaży,  20  000  kategorii 
oferowanych produktów i minimum 40 kas). Gigantyczne koszty organizacyjne i logistyczne 
sprawiają, że niemal nie spotyka się firm mających jeden hipermarket. Dopiero w sieci mogą 
one działać  efektywnie. Ogrom masy  towarowej  sprawia,  że hipermarkety  są pożądanymi 
partnerami dla producentów, od których uzyskują najlepsze ceny  towarów.  I właśnie ceny 
(w tej dziedzinie mogą z nimi konkurować jedynie sklepy dyskontowe) są głównym atutem 
hipermarketów.  

Ho n     l iryzontalna ekspozycja  ‐  ustawie ie  towarów na  półkach w b okach  poz omych. 
Może to być blok jednego produktu, produktów jednej marki lub kategorii produktów.  

IT  (ang.  Information  Technology),  technologie  informacyjne  ‐  dziedzina  wiedzy 
obejmująca informatykę (sprzęt i systemy komputerowe oraz oprogramowanie używane do 
tworzenia,  przesyłania,  prezentowania  i  zabezpieczania  informacji),  telekomunikację, 
narzędzia  i  inne  technologie  związane  z informacją;  w  ujęciu  funkcjonalnym  –  obszar 
działalności firmy, dział odpowiedzialny za funkcjonowanie IT. 

Kapitan kategorii  (ang. Category Captain)  jest  to wiodąca marka w danej  kategorii 
towarów  (grupie  towarowej),  czyli  ta,  która ma największy udział w sprzedaży  i przynosi 
detaliście  największy  zysk.  Firma w  zarządzaniu  swoimi markami  powinna  koncentrować 
się  przede  wszystkim  na  kategorii  i marce,  która  ma  nadrzędne  znaczenie  dla  sprzedaży  
i tworzenia wizerunku całej kategorii (klasy produktów). Wprowadzenie kapitana kategorii 
osłabia  nieco  wewnętrzną  konkurencję  pomiędzy  poszczególnymi  markami  w  obrębie 
każdej kategorii. Zarządzanie kategorią jest jedną z możliwych strategii produktowych. Taka 
strategia  zmusza  ania  się  na  potrzebach  klienta  
i odejściu od strate

niejako  organizację  do  skoncentrow
gii koncentracji na kategorii. 

Key Account ‐ specjalista od kluczowych klientów. 
Key  Account  Manager  (KAM,  Kierownik  ds.  Kluczowych  Klientów)  –  osoba 

odpowiedzialna za kontakty i sprzedaż do kluczowych (dużych) klientów, najwyższy rangą 
przedstawiciel handlowy. 

Komplementarności  zasada  ‐  uzupełnianie  się  produktów  czy  grup  towarowych, 
które  używane  są  w połączeniu  z  innymi.  Dzięki  wspólnej  ekspozycji  w  sklepie  można 
wywołać dodatkowy impuls d   twio zakupu, np. przez umieszczenie o eraczy do puszek koło 
konserw.  

Kupiec  (ang.  Buyer)  –  stanowisko  w  firmie  handlowej  /  osoba  odpowiedzialna  
za zakupy (często występuje specjalizacja wg kategorii produktów, grup asortymentowych 
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bądź dostawc
i
ów); w kompetencjach tego stanowiska leży ustalanie warunków handlowych; 

odpowiedn kiem kupca po stronie dostawcy jest Key Account Manager. 
Layout  (z  ang.  ułożenie,  rozmieszczenie)  ‐  oznacza  zagospodarowanie  przestrzeni 

handlowej  zgodne  z  zasadami  merchandisingu.  Do  najważniejszych  zasad  poprawnego 
layoutu  należą:  właściwe  wykorzystanie  przestrzeni  handlowej,  czyli  takie,  które  ściśle 
wiąże  się  z  zagospodarowaniem  sali  sprzedaży,  a  więc  wyznaczeniem  ciągów 
komunikacyjnych,  umieszczeniem  urządzeń  ekspozycyjnych  (regałów,  chłodni,  lodówek, 
kas,  specjalnych  ekspozycji  itd.),  ale  także  z  wystarczającą  ilością  towarów  handlowych  
w  obrębie  urządzeń  ekspozycyjnych.  Właściwe  wykorzystanie  przestrzeni  handlowej 
warunkują  to,  że  na  zaplecze  sklepu  winno  się  przeznaczać  nie  więcej  niż  20  proc. 
powierzchni  użytkowej  sklepu,  a  1  m2  powierzchni  musi  wypracować  z  góry  określoną 
sprzedaż;  swobodny  przepływ  nabywców  –  poruszanie  się  w  przestrzeni  handlowej,  
co wiąże się z  szerokimi drogami komunikacyjnymi; wyznaczenie  ruchu klienta w ciągach 
komunikacyjnych od prawej do lewej – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; oznaczenie 
stoisk co do rodzaju sprzedawanego asortymentu;  jasne określenie miejsc w sklepie, które 
będą  przeznaczone  na  strefę  tematyczną  – dostosowaną  do  sezonu,  strefę  agresywną 
promocyjnie  i/lub  cenowo,  odwołującą  się  do  zakupów  dokonywanych  pod  wpływem 
impulsu  wywołanego  szczególną  atrakcyjnością  oferty,  strefę  produktów  markowych 
nastawioną  n   oraz  strefę  artykułów 
impulsowych

a  klientów  przychodzących  w  konkretnym  celu
, czyli dodatkowy asortyment eksponowany w strefie kas.  

Looping – sposób poruszania się konsumentów po sklepie.  
Marża  –  jest  to  określony  procentem  zysk  handlowca  w  odniesieniu  do  sprzedaży 

netto. Zysk może być zwiększony przez wytworzenie dodatkowego przychodu ze sprzedaży 
lub  obniżenie  kosztów.  Handlowcy  rozumieją  marżę  najczęściej  jako  zysk  zrealizowany  
na  danej  grupie,  linii  towarów  lub  danym  towarze,  ale  także  jako  średnią  marżę  sklepu. 
Marżę zysku netto oblicza się, dzieląc zysk netto przez przychód ze sprzedaży netto. Marżę 
zysku  brutto  oblicza  się,  dzieląc  zysk  brutto  przez  przychód  ze  sprzedaży  netto.  Marża 
stanowi więc  część  zysku handlowca,  który  zawarty  jest w  cenie  detalicznej. Marża  zysku 
pozwala ocenić efektywność  firmy handlowej oraz świadczy o  finansowym sukcesie  firmy. 
Pokazuje  zdolność  firmy  do  wytwarzania  zysku  przy  różnych  rozmiarach  sprzedaży.  
W praktyce w handlu wyróżnia się także tzw. marżę surową, czyli nie obarczoną kosztami 
stałymi działalności  firmy handlowej. Handlowcy często określają marżę surową jako zysk 
surowy. Oczywiście z punktu widzenia handlowca najlepiej jest, jeśli potrafi sprzedać towar 
z  wysoką  marżą,  wówczas  bowiem  wypracowuje  wysoki  zysk.  W  realiach  polskiej 
gospodarki  rynek wymusza  ciągły  spadek marży  kosztem  zmniejszania  zysku  handlowca. 
Przyczynę obniżania się marży wielu ekonomistów upatruje w rosnących kosztach zakupu  
i  funkcjonowania  r   b śprzedsiębiorstw,  a  także  w  osnącej konkurencji  oraz  zu ożeniu  czę ci 
społeczeństwa. 

MAT  Data  (ang.   z    Moving  Annual Total  data)  ‐  skumulowane  dane  roc ne; są  to 
skumulowane dane za ostatnie 12 miesięcy, kończąc na najnowszym dostępnym okresie. 

Merchandising  –  socjotechnika  charakterystyczna  przede  wszystkim  dla  rynku 
artykułów szybkorotujących (FMCG), czyli  rynku o wysokim współczynniku częstotliwości 
wymiany  towarów.  Działania  merchandising’owe  to  nie  tylko  zabiegi  związane  
z  rozmieszczeniem  towarów  na  półkach  oraz  tworzeniem  specjalnych  ekspozycji,  ale 
również  sterowanie  ruchem  nabywców.  Ponieważ  optymalnym  rozwiązaniem  jest  taki 
wpływ  na  klienta,  aby  nie  zdawał  on  sobie  sprawy  z  tego  iż  jest  podatny  na  działanie 
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określonych  technik wspomagających  sprzedaż,  pojawia  się  tu wielkie  pole  do  popisu  dla 
właścicieli bądź osób odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing w sklepie. Na tym właśnie 
polega rola merchan  dising’u.  Inaczej‐ merchandising znaczy tyle, co mieć „właściwy towar 
we właściwym czasie i miejscu, we właściwej ilości oraz po właściwej cenie”. 

Monop d   mro ukt  –  np.  w rożonkach  produkty  jednoskładnikowe  (marchew,  fasolka, 
brokuły). Przeciwieństwem są mieszanki np. pięcio‐, sześcio‐, siedmio‐, ośmioskładnikowe.  

Narzut  –  jest  to  stopa  zysku  handlowca wyrażona  procentem  do  kosztów  lub  ceny 
dobra  bądź  usługi.  Narzuty  na  koszty  stosowane  są  zwykle  w  przemyśle,  gdy  producent 
dolicza do całkowitych kosztów jednostkowych swojego produktu określony procent zysku. 
W handlu występują zazwyczaj narzuty na cenę, np. w supermarketach 20 proc. narzutu na 
produkty  piekarnicze.  Generalnie  narzuty  są  wyższe  w  przypadku  dóbr  występujących 
sezonowo,  na  towarach  niestandardowych, markowych,  identyfikowanych  z własnym  „ja” 
klienta,  o  długim  cyklu  sprzedaży,  na  towary  o  wysokich  kosztach  magazynowania  
i  sprzedaży  oraz  tych,  na  które  popyt  jest  nieelastyczny.  Metoda  narzutu  na  koszty  ma 
szereg  wad.  Nie  uwzględnia  aktualnego  popytu,  postrzeganej  wartości  i  konkurencji,  nie 
prowadzi  więc  do  optymalnego  poziomu  cen.  Cena  ustalona metodą  narzutu  funkcjonuje 
zadowalająco tylko wtedy, gdy firma generuje odpowiednio dużą wielkość sprzedaży. Wciąż 
jednak  metoda  narzutu  na  koszty  (w  języku  angielskim  markup  pricing)  pozostaje 
popularna, ponieważ handlowcy dysponują większymi  informacjami na  temat kosztów niż 
popytu,  łatwo  jest  ustalić  cenę  detaliczną  i  ocenić  zysk  konkurencji.  Kształtowanie  cen  
w handlu oparte na metodzie narzutów, inaczej kalkulacji „koszt plus” powodują, że narzuty 
nie  są  schematycznie ujednolicone. Oto kilka  reguł dla  tego  rodzaju  różnicowania:  stawka 
narzutu  powinna  być  tym  wyższa,  im  niższa  jest  bezwzględna  cena;  stawka  narzutu 
powinna  być  tym  niższa,  im  wyższe  jest  tempo  obrotów;  dla  produktów,  których  ceny 
odbierane  są  szczególnie  emocjonalnie  przez  konsumentów  (jak  chleb, mleko, masło  itd.) 
stawki  narzutów  powinny  być  bardzo  niskie;  w  przypadku  towarów  masowych  narzuty 
powinny  być  niższe  niż  przy  „rarytasach”;  stawki  narzutów  powinny  orientować  się  
na konkurencję.  

Obrót  –  zwany  inaczej  sprzedażą  jest  to  ilościowy  lub  wartościowy  przychód  
ze  sprzedaży  dóbr  lub  usług.  Obrót  wyrażony  ilościowo  zwany  jest  także  wolumenem 
sprzedaży,  czyli  określa  w  jednostkach  naturalnych  (szt.,  kg,  litry  itp.)  zrealizowaną 
sprzedaż. Obrót wyrażony wartościowo określony  jest w jednostkach pieniężnych w danej 
walucie.  Zrealizowany  przychód  ze  sprzedaży  w  danym  czasie  wedle  ogólnie  przyjętych 
zasad zależy od ilości i cen sprzedaży. Duży obrót przy małym jednostkowym zysku stanowi 
o  niskiej  rentowności  sprzedaży,  natomiast  mały  obrót  przy  dużym  zysku  oznacza 
relatywnie wyższą  rentowność  sprzedaży.  Najważniejsze  znaczenie  dla  dochodowości ma 
jednak  wielkość  przychodów  ze  sprzedaży.  Wartość  sprzedaży  jest  czynnikiem 
kształtującym wyniki finansowe każdej firmy, dlatego prężne działania w celu powiększania 
obrotu,  a  zwłaszcza  niedopuszczanie  do  gwałtownych  jej  spadków  są  najważniejszym 
zadaniem każdej firmy. Spadek przychodów ze sprzedaży powoduje, że mniejszym obrotem 
musimy  pokryć  koszty  stałe,  czyli  relacja  przychody  (zysk)/koszty  (obrót)  jest  wówczas 
mniej atrakcyjna. Przy mniejszej  sprzedaży maleje  rentowność  firmy, może  także nastąpić 
pogorszenie krótkoterminowej płynności finansowej.  

OOS (ang. Out of Stock), „brak” – produkty „brakujące na półce”, nie będące aktualnie 
dostępne zdla nabywców, mimo, że teoretycznie są w sprzedaży; redukcja „out‐of‐stocków” 
to ważny element podnoszenia wydajności łańcuchów dostaw. 
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Optymalizacja  asortymentu  –  oznacza  ukształtowanie  asortymentu  w  sposób 
maksymalizujący  zyski  z  jego  sprzedaży  i  nazywana  jest  także  zrównoważeniem 
asortymentu.  Ma  miejsce  w  strategii  prowadzenia  sprzedaży  wielu  produktów,  czyli 
strategii  wieloliniowej.  Optymalizacja  asortymentu  oznacza  zachowywanie  wewnętrznej 
równowagi  pomiędzy  liniami  produktów  (grupami  towarów  handlowych),  którą  można 
określać na dwa sposoby  (zresztą  łączące się ze sobą): przy użyciu analizy  faz cyklu życia 
każdej  z  linii  produktów;  poprzez  analizę  portfelową  grup  produktowych.  Produkty mają 
swój cykl życia na rynku, w którym można wyodrębnić cztery  fazy,  tj.  fazę wprowadzania, 
wzrostu  (rozwoju),  dojrzałości  i  schyłku. W  pierwszej  fazie  sprzedaż  jest  z  reguły  niska,  
a wynik finansowy ze sprzedaży ujemny. W drugiej i trzeciej fazie sprzedaż i zysk wzrastają  
aż do osiągnięcia swojego pułapu (maksimum), a w ostatniej  fazie, czyli schyłku ‐ spadają.  
W  literaturze  marketingowej  można  napotkać  opinie,  że  optymalna  ‐  z  punktu  widzenia 
równowagi  finansowej  ‐  struktura  asortymentu  w  podziale  na  grupy  asortymentowe 
zaliczające  się  do  różnych  faz  cyklu  życia  powinna  zapewniać  następujący  udziały  
w  całkowitej  wartości  sprzedaży  firmy:  0–5  proc.  ‐  z  linii  produktów  znajdujących  się  
w  fazie wprowadzenia,  tzw. dylematy  (zobacz: dylematy); 15–20 proc. – z linii produktów 
znajdujących  się  w  fazie  wzrostu,  zwane  inaczej  gwiazdami  (zobacz:  gwiazdy);  50‐
60 procent ‐ z grup asortymentowych w fazie dojrzałości, zwane  inaczej dojnymi krowami 
(zoba  cz: dojne krowy); 5‐10 proc. ‐ z grup asortymentowych diagnozowanych jako będące 
w fazie schyłku, zwane inaczej kule u nogi. 

Metody  zrównoważonego  portfela,  czy  portfelowa  (macierz  BCG  –  z  ang.  Boston 
Consulting  Group)  pozwalają  skupić  uwagę  menedżerów  na  produktach  generujących 
gotówkę i deficytowych, co jest istotne w optymalizacji portfela handlowego i w działaniach 
marketingowych.  Z  asortymentem  zoptymalizowanym  –  zrównoważonym  mamy  
do  czynienia  wtedy,  gdy  przedsiębiorstwo  dysponuje  dostateczną  liczbą  grup  produktów 
ustabilizowanych  oraz  rozwojowych,  które  mogą  mu  zapewnić  wysokie  wpływy  
ze  sprzedaży,  nie  tylko  teraz,  ale  z  i  w  przyszłości  oraz  pozwalają  finansować  rozwój 
produktów  o  niepewnej  przyszłości.  Jeżeli  w  asortymencie  znajdują  się  głównie  grupy 
produktów  zakwalifikowanych  do  produktów  schyłkowych  lub  o  niepewnej  przyszłości,  
z  drugiej  zaś  strony  jest  mało  produktów  rozwojowych  ustabilizowanych,  wówczas 
asortyment taki jest niezoptymalizowany – niezrównoważony. 

Penetra z  w  danym 
okresie czasu 

cja  ‐  procent  gospodarstw  domowych,  które  przynajmniej  ra
dok

Plac n  –
onały zakupu produktu danej kategorii/marki.  

c
 

i g  rozmieszczenie w sklepie konkretny h grup asortymentowych.  
Planogram – sposób rozmieszczenia produktów na półce sklepowej.  
POP  –  (ang.  Point  of  Purchase),  miejsce  dokonywania  zakupu  (i  jednocześnie 

sprzedaży), (zobacz: POS). 
POS  –  (ang.  Point  of  Sale),  miejsce  dokonywania  sprzedaży,  wyodrębniona 

organizacyjnie jednostka, w której konsumentom oferowane są towary (i usługi). 
POS Data Dane z punktów sprzedaży (ang. Point of Sale Data,).  Informacje zbierane 

w identyfikowanych  punktach  sprzedaży  i  generowane  poprzez  akt  nabycia.  Dane  z  tych 
punktów obejmują zarówno dane o produktach jak i konsumentach kupujących te produkty. 

Produkty  zalistowane  i  zdelistowane  –  produktu  będące  aktualnie  w  sprzedaży 
(zalistowane, w listingu) bądź wycofane ze sprzedaży (zdelistowane, usunięte z listingu). 

Program  lojalnościowy  –  jest  to  zespół  działań  marketingowych  zorientowanych  
na uczestników programu, mający na celu wzmacnianie i powodowanie wysokiej lojalności 
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klientów  biorących  w  nim  udział.  Przy  działaniach  lojalnościowych  mamy  do  czynienia  
z  różnymi  odmianami  reklamy,  promocji  sprzedaży,  a  nawet marketingu  bezpośredniego. 
Wszystkie  te działania mają  jednak charakter długofalowy, czyli obowiązują nie krócej niż 
przez  jeden miesiąc. Program  lojalnościowy  jako zaplanowane w czasie działania polegają 
na  trwałym  motywowaniu  klientów  do  dokonywania  zakupów  w  danym  sklepie  lub 
określonego  asortymentu  i  wiązaniu  klientów  z  firmą  prowadzącą  program.  Celem 
programu  jest  pozyskanie  klientów  „na  całe  życie  firmy”  oraz  przeciwdziałanie  utracie 
klientów na rzecz konkurencji. Filozofię programów lojalnościowych stanowi przekonanie, 
że lojalni klienci są grupą nabywców przynoszącą największe zyski, ponieważ kupują więcej 
i  częściej.  Dobre  programy  lojalnościowe  to  takie,  które  przyczyniają  się  do  podniesienia 
wartości  (atrakcyjności)  oferowanego  produktu  i  usługi,  a  nagradzanie  uczestników 
programu  maksymalizuje  motywację  do  kolejnego  zakupu.  Z  perspektywy  klienta 
preferowane  są  te  programy  lojalnościowe,  które  dają  możliwość  otrzymania  nagrody 
natychmiast (np. kupony, rabaty, punkty). W praktyce gospodarczej upowszechniły się takie 
odmiany  programów  lojalnościowych,  jak  program  punktowy,  karty  stałego  klienta. 
Program  punktowy  polega  na  przyznawaniu  klientom  punktów  w  zamian  za  nabywanie 
towarów  lub  usług  firmy. Wykorzystanie  zebranych  punktów może być  różne,  najczęściej 
określa  się  limity  punktów  niezbędnych  do  otrzymania  nagrody  za  lojalność  w  postaci 
towarów  lub  usług  firmy  prowadzącej  program  bądź  innych  firm.  Ważnym  aspektem 
programu  lojalnościowego  jest  założenie  organizatora,  że  zespół  ciągłych  działań 
marketingowych  wzmacnia  lojalność  klientów,  którzy  uzyskują  dodatkowe  korzyści  
z nabywania towarów i usług firmy. Jednocześnie jest to instrument często wykorzystywany 
do  budowania  trwałych  więzi,  czyli  spersonalizowania  stosunków  z  klientami,  
np. za pomocą kart klienta, kart klubowych, kart rabatowych, kart płatniczych, kart stałego 
klienta  itd.  Karty  przyznawane  klientom  stałym,  czyli  –  upraszczając  ‐  lojalnym  stanowią  
dla  nich  wyróżnienie.  Program  lojalnościowy  w  ramach  kart  klienta  polega  najczęściej  
na  przyznawaniu  ich  posiadaczom  rabatów,  organizowaniu  dla  nich  promocji  sprzedaży  
czy  konkursów,  imprez  zamkniętych.  Często  spotykanym  działaniem  jest  także 
wprowadzanie  kilku  odmian nie 

ó e  ważno
  kart,  czyli  ich  zróżnicowa z  uwzględnieniem  wartości 

zakup w kli nta lub jego ści dla firmy.  
Promocyjne materiały  –  są  to wszelkie materiały,  których  zadaniem  jest  promocja 

firmy  i  jej  produktów  lub  usług.  W  handlu  są  to  materiały  producenta  dostarczane 
najczęściej  przez  przedstawicieli  handlowych,  vansellerów,  merchandiserów  
czy  akwizytorów.  Najbardziej  powszechne  i znane  materiały  promocyjne  to:  drukowana 
reklama  firmowa  i  ofertowa  (informatory,  książki  teleadresowe,  katalogi,  ulotki  
i  prospekty),  które  charakteryzują  się  dużym  zakresem przekazywanej  informacji,  długim 
czasem  istnienia  oraz możliwością  zastosowania  przy  różnych  działaniach  promocyjnych; 
reklama  pocztowa  (direct  mail),  czyli  wszelkiego  rodzaju  materiały  informacyjno‐
promocyjne rozsyłane za pośrednictwem poczty do odbiorców zestawionych na wcześniej 
przygotowanej  liście adresowej;  reklama zewnętrzna  (outdoor) operuje  głównie obrazem, 
symbolem  i skojarzeniem,  których  celem  jest  skuteczne  oddziaływanie  na  audytorium. 
Reklama  zewnętrzna  stara  się  wykorzystywać  silne  środki  wyrazu  obrazowego,  
a  oszczędnie  wykorzystuje  tekst.  Nośniki  reklamy  zewnętrznej  umieszczane  są  głównie  
w  miejscach  intensywnego  ruchu  kołowego  i  pieszego  (ulice,  jezdnie),  a  najlepiej  (bo 
względnie  najdłużej)  przyciągają  wzrok  w  miejscach  związanych  z oczekiwaniem  dużej 
liczby ludzi (poczekalnie, dworce, przystanki, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną). 
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Do  najczęściej  wykorzystywanych  nośników  reklamy  zewnętrznej  należą:  małe  plakaty 
przeznaczone  do  umieszczenia  w  witrynach  sklepów,  przy  ekspozycji  promocyjnych 
towarów;  szyldy,  reklamy  świetlne  (kasetony,  neony),  elementy  lotne  (balony,  itp.);  flagi  
i transparenty; reklama wystawiennicza oraz w punktach i witrynach sprzedażowych, tzw. 
POS‐y.  Szczególnym  zadaniem  tej  grupy  instrumentów  reklamy  jest  „ściąganie”  uwagi 
nabywców dokonujących zakupów w samoobsługowych punktach sprzedaży na wyróżnione 
w  ten  sposób  konkretne  rodzaje  i  marki  produktów.  Ze  względu  na  zastosowanie,  tego 
rodzaju  instrumenty  nazywane  są  (od miejsc, w  których  działają  na  klientów)  po  prostu: 
POS bądź materiałami POS (POSM) (patrz: POS). Najczęściej wykorzystywane są następujące 
rodzaje  POS‐ów:  naklejki  samoprzylepne  (na  regały,  na  szyby  sklepu);  plakaty,  zawieszki  
i  balony  reklamowe,  towarzyszące  miejscu  ekspozycji  produktów  danej  marki  (przez 
merchandiserów  nazywane  wobblerami);  wstęgi  czołowe  z  logiem  marki,  służące 
nalepianiu na frontowe krawędzie półek regałów lub gondoli w sklepie; ulotki i rozkładówki 
w zasobnikach przywieszane do półek; różne elementy gabarytowe, zapewniające z daleka 
dobrą  spostrzegalność  produktu  (nazywane w  fachowym  żargonie  danglerami),  takie  jak: 
postumenty,  graniastosłupy, modele  lub  przekroje  produktu,  itp.;  firmowe:  stojaki,  regały  
i  zasobniki danej  f r y ui m  powierzane sklepom do użytk ; kasetony  i emblematy ze znakami 
towarowymi wewnątrz i na zewnątrz sklepu.  

Rentowność  ‐  jest  odpowiednio  obliczonym  wynikiem  finansowym  działalności 
gospodarczej  przedsiębiorstwa.  Może  wystąpić  jako  zyskowność  lub  deficytowość. 
Zyskowność  występuje,  gdy  przedsiębiorstwo  wypracuje  zysk,  deficytowość  jako 
odwrotność zyskowności ma miejsce wtedy, gdy wystąpi strata. Rentowność, czyli odsetek 
zysku  od  zainwestowanego  kapitału  jest  miernikiem  wskazującym  na  umiejętność 
zarządzania  firmą,  sterowania  i  regulacji  wielkościami  ekonomicznymi.  Osiągane  wyniki 
rentowności odzwierciedlają bowiem działania z zakresu wyboru źródeł finansowania (czyli 
kształtowania  optymalnej  struktury  kapitałowej),  sterowania  płynnością  finansową, 
kosztami,  wykorzystania  majątku,  motywowania  do  wydajniejszej  pracy,  opłacalności 
przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzania gotówką itp. Najczęściej mówimy o rentowności 
sprzedaży,  majątku  (inaczej  aktywów)  ROA,  kapitałów  własnych  ROE.  Rentowność 
sprzedaży  obliczamy,  dzieląc  zysk  netto  przez  sprzedaż  netto.  Wskaźnik  rentowności 
sprzedaży  wyraża  procentem  wielkość  zrealizowanego  zysku  w  stosunku  do  sprzedaży. 
Daje zatem odpowiedź,  jaki zysk generuje firma z każdej złotówki zaangażowanej w obrót. 
Im  wyższa    rentowność  sprzedaży  danej  działalności  tym  większa  jest  jej  atrakcyjność 
i zyskowność.  

ROA  –  (z  ang.  return  on  assets),  czyli  stopa  zwrotu  z  zaangażowanych  aktywów 
(majątku),  jest  jednym  z  najbardziej  popularnych  wskaźników  rentowności  aktywów. 
Konstrukcja  wskaźnika  jest  następująca:  Rentowność  aktywów  ogółem  to  zysk  netto 
podzielony  przez  majątek  ogółem.  Wskaźnik  rentowności  majątku  uwzględnia  wpływ  
na wynik  finansowy efektywności wykorzystania  zaangażowanych  zasobów majątkowych. 
Rosnący  poziom  tego  wskaźnika  świadczy  o  maksymalizacji  obrotu,  racjonalnym 
wykorzystaniu majątku trwałego i obrotowego oraz pozytywnych efektach ekonomicznych 
działalności  inwestycyjnej.  Pomimo możliwych  zakłóceń metodologicznych,  np. sprzedaży 
znacznej  części  majątku,  ujęcie  majątku  w  kwocie  netto  stanowi  ważne  źródło  wiedzy 
o globalnej efektywności firmy. Wyższy wskaźnik ROA świadczy o większej produktywności 
majątku.  Najlepszym  z  możliwych  wyników  jest  oczywiście  duży  zysk  z  niewielkiego 
majątku.  
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Rotacja  –  jest  to  wskaźnik  ekonomiczny,  który  pokazuje  ilość  obrotów  w  danym 
okresie  (czasie)  wielkości  bilansowej,  czyli  składnika  majątku  lub  kapitału.  Najczęściej  
w handlu mówi się o rotacji zapasów czy gotówki, czyli składników majątku obrotowego, ale 
także  o  rotacji  zobowiązań  bieżących.  Ilość  obrotów  w  danym  okresie  określa  szybkość 
odnawiania  się  składnika  majątku  lub  kapitału.  Rotacja  wyrażona  w  dniach  obrotu 
nazywana jest natomiast cyklem. Cykl składników majątku lub kapitałów wskazuje na liczbę 
dni  wyrażonych  obrotem,  a  potrzebnych  do  odnowienia  się  tych  zasobów.  Najczęściej 
konstrukcja wskaźnika ma postać: Rotacja składnika majątku lub kapitału to przychody ze 
sprzedaży netto podzielone przez średni stan składnika majątku lub kapitału. Cykl składnika 
majątku  lub  kapitału  to  liczba  dni w  okresie  (miesiąc,  kwartał,  półrocze,  rok)  podzielone 
przez  rotację  składnika  majątku  lub  kapitału  albo  cykl  składnika  majątku  lub  kapitału  
to  średni  stan  składnika  majątku  lub  kapitału  pomnożony  przez  liczbę  dni  w  okresie  
i  podzielony  przez  przychody  ze  sprzedaży  netto.  Z  punktu  widzenia  rentowności  
i  płynności  finansowej  bardzo  korzystna  jest  wysoka  rotacja,  odpowiadająca  krótkiemu 
cyklowi w dniach zapasów, a niska rotacja, czyli długi cykl w dniach zobowiązań bieżących 
(kupieckich) oraz gotówki.  

RTI (ang. Returnable Transit Items) ‐ Zwrotne Opakowania Transportowe czyli m.in. 
skrzynki  i pojemniki  z  tworzyw  s t c o  z ucznych,  służą e  celom  transp rtu,  składowania 
i prezentacji towaru.  

Balanced  ScoreCard  (BSC)  ‐  Zrównoważona  Karta  Wyników  (ZKW)  to  zestaw 
mierników wspierających  bieżące monitorowanie  dokonań  dla  osiągnięcia  przyjętej  przez 
firmę  strategii.  Narzędzie  takie  pozwala  zarządowi  szybko  i  właściwie  ocenić  kondycję 
firmy. ZKW należy postrzegać nie jako system raportowania, ale jako narzędzie zarządzania 
firmą, co oznacza, że miary powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji. Karta 
ma  zachęcić  do  podejmowania  inicjatyw  prowadzących  do  osiągnięcia  dobrze  i  jasno 
zdefiniowanych  celów  wynikających  ze  strategii,  powinna  zatem  wspomagać  pozytywne 
zmiany .  

Segmentacja  –  podział  klientów  na  grupy  o  podobnych  oczekiwaniach,  ułatwia 
optymalny dobór asortymentu w sklepie.  

Sklep  wielkopowierzchniowy  ‐  w  ścisłym  znaczeniu  sklep  o  bardzo  dużej 
powierzchni,  sprzedający  szeroki  asortyment  towarów  codziennego  użytku,  takich  jak 
żywność,  ubrania,  kosmetyki,  środki  czyszczące  itp.,  charakteryzujący  się  samoobsługą 
klientów.  

SKU  (ang.  Stock  Keeping  Unit)  –  jednostka  handlowa,  która  jest  oznaczana 
unikatowym  numerem  identyfikacyjnym,  zazwyczaj  opakowanie  konsumenckie 
(przeznaczone do sprzedaży detalicznej). 

Szewroning (ang. Chevroning) ‐ ustawianie regałów i stojaków pod kątem – w literę V 
–  jak  naszywka  (szewron)  na  wojskowym  mundurze.  Ciągi  regałów  więc  ustawione  są  
do alejek pod kątem 45 a nie 90 stopni, co powoduje dużo lepszą percepcję ekspozycji przez 
spacerujących  klientów.  Dzięki  temu  rozwiązaniu  sklep  zyskuje  elegancki  wygląd.  Wadą 
tego rozwiązania,  jak i w ogóle aranżacji nieregularnej,  jest to, że takie ustawienie zajmuje  
o  około  20  proc.  więcej  powierzchni.  Sklep  może  więc  zaprezentować  80 procent  oferty  
w  porównaniu  z  aranżacją  regularną.  Należy  wtedy  zadać  sobie  pytanie,  czy  szewroning 
zapewni nam z naddatkiem zwiększoną sprzedaż, aby zrekompensować ten 20‐procentowy 
ubytek  w ekspozycji.  Autorem  pojęcia  jest  Paco  Underhill,  autor  książki  „Dlaczego 
kupujemy”. 
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Space M  anagement  – zarządzanie  przestrzenią  sprzedażną, w  tym układem  sklepu 
(floor plan) oraz regałów i półek. 

Tasting  –  degustacja  produktów  w  placówce  handlowej.  Degustacja  powinna  się 
odbywać  przy  przygotowanym  stoisku  degustacyjnym  producenta w  sąsiedztwie  regałów  
z danymi produktami,  tak aby klient mógł od razu otrzymać promowany produkt. Równie 
dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie degustacji ruchomych, kiedy hostessa wyposażona 
np.  w  tace  z  próbkami  produktów  krąży  wśród  potencjalnych  klientów,  powracając  na 
zaplecze  bądź  do  stoiska  po  nową  partię  produktów  przeznaczonych  do  degustacji. 
Degustacje  powinny  być  zawsze  przygotowane  z  zachowaniem  wszelkich  wymogów 
higieniczno‐sanitarnych.  Istotny  jest  również  estetyczny wygląd hostessy  –  najlepiej,  żeby 
nie  była    w  stroju  „cywilnym”.  Zawsze  należy  pamiętać  o  serwetkach 
i pojemnikach na odpadki.  

TBP – (ang. Toys Based Programmes) ‐ czyli programy dla dzieci (show, kreskówki lub 
animacje)  ściśle  związane  z  promowaną  zabawką.  Ich  zadaniem  jest  wywołanie 
zainteresowania  i  pożądanych  skojarzeń,  które  przeniosą  się  następnie  na  zabawkę. 
Przykładem mogą być Pokemony. 

Topper  (ang.  od  słowa  top)  –  jest  to  najlepszy,  najefektywniejszy,  co  oznacza 
najlepsze  produkty,  towary  czy  usługi  w  swojej  klasie.  Topper  odnosi  się  więc  
do  szczególnie  atrakcyjn ch  towarów  rozumianych 
często jako hit. 

ych  o wysokiej  jakości,  często markowy

Top management – kadra zarządzająca wyższego szczebla. 
Tracking  –  tą  metodą  określa  się  drogi  poruszania  konsumentów,  obserwuje  się, 

najlepiej przy użyciu kamer,  ludzi poruszających się w przestrzeni handlowej,  a następnie 
przebyte  przez  nich  ścieżki  nanosi  się  na  rysunek.  Tracking  dostarcza  informacji  
o prawidłowościach w wyborze tras komunikacyjnych, miejscach szczególnie atrakcyjnych 
dla nabywców, „wąskich gardłach” czy martwych obszarach powierzchni handlowej.  

Trade marketing, marketing handlowy  –  działania marketingowe mające  na  celu 
bezpośrednie  wsparcie  sprzedaży;  wiążą  się  one  ze  ścisłą  współpracą  zarówno  
ze  strukturami  marketingu,  jak  i sprzedaży;  dział  trade  marketingu  może  być  jednostką 
odrębną  lub  stanowić  c  development  (dystrybucja 
przy udziale

zęść działu  sprzedaży,  channel business
 partnerów handlowych) lub marketingu. 

Trakty handlowe – przejścia między regałami w sklepie.  
Upust  –  inaczej  rabat,  bonifikata,  dyskonto,  a  według  części  ekonomistów  opust,  

od słowa opuścić na cenie  ‐ oznacza obniżkę ceny sprzedaży dobra  lub usługi o określony 
procent  lub wartość. Upust  jest więc obniżką ceny sprzedaży udzielaną kupującemu przez 
sprzedawcę  i  pełni  rolę  instrumentu motywującego  klienta  do  dokonania  zakupu  danego 
dobra  czy  usługi  (zobacz:  Upust  funkcjonalny,  Upust  gotówkowy,  Upusty  ilościowy  – 
nieskumulowany,  Upust  ilo o pści wy  –  skumulowany,  Upust  patronacki,  Upust  romocyjny, 
Upust sezonowy, Upust zamienny).  

Upust  funkcjonalny  ‐  jest  to  obniżka  ceny  udzielana  pośrednikom  handlowym  
za zrealizowanie określonych funkcji marketingowych (dystrybucyjnych, promocyjnych). 

Upust  gotówkowy  ‐  j st , y je k ue   oferowany   gdy  nab wca  st  s łonny  ureg lować  swoje 
należności gotówką (podczas gdy cena podstawowa zakłada np.14‐dniowy przelew);  

Upust  promocyjny  ‐  polega  na  redukcji  ceny  dla  pośrednika  handlowego, 
partycypującego w programie wspierania sprzedaży danego producenta  
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Wertykalna  ekspozycja  –  ustawienie  towarów  na  półkach  w  blokach  pionowych. 
Może to być blok jednego produktu, produktów jednej marki lub kategorii produktów.  

Wobbler – (z ang. w dosłownym tłumaczeniu wabik, haczyk); w handlu są to etykiety, 
plakaty,  balony  reklamowe  zawierające  logo  marki  produktu  lub  producenta  i  przekaz 
reklamowy. Obecnie najczęściej spotykane w handlu są etykiety okrągłe lub w formie innych 
figur  geometrycznych,  zaopatrzone  w samoprzylepną  taśmę,  która  umożliwia  
jej  umieszczenie  pod  kątem  90  stopni  do  regału.  Są  to  więc  etykiety,  które  mają 
pozycjonować  towar  handlowy  jako  warty  zwrócenia  uwagi  przez  nabywcę.  Wobblery 
wprowadza  się  zwykle,  aby  zaznaczyć  towar  lub  grupę  towarów  handlowych  jednego 
producenta,  która  objęta  jest  działaniami  promocyjnymi  (najczęściej  przy  wprowadzeniu 
produktu  na  rynek)  lub  też  konkursami,  loteriami  itp.  Oczywiście  na  danym  regale może 
znajdować  się  wiele  wobblerów  różnych  producentów.  Każdy  z  nich  pragnie  bowiem 
zwrócić  uwagę  klienta  na 

ocyjne. 
swoje  produkty.  Wobblery  dostarczane  są  zwykle  przez 

przedstawicieli handlowych lub merchandiserów jako swego rodzaju materiały prom
Wywiad bezpośredni  (osobisty,  indywidualny)  ‐  jest  to  rozmowa "twarzą w  twarz" 

na z góry określony temat; przeprowadza go ankieter z osobą o określonych cechach. 
YTD  DATA‐  (ang.  Yea  r  to  Date)  są  to  dane  skumulowane  od  początku  roku 

do najnowszego dostępnego miesiąca tego samego roku 
Zarządzanie kategorią ‐ (ang. Category Management ‐ CM) proces zarządzania przez 

dostawcę/dystrybutora kategoriami (grupami) produktów jako strategicznymi jednostkami 
biznesowymi,  generowania  wzmożonych  korzyści  biznesowych  poprzez  koncentrację  
na  dostarczaniu  dodatkowych  wartości  konsumentom.  CM  to  analiza  indywidualnej 
rentowności  produktu  (Direct  Product  Profitability,  DPP)  –  obliczenie  indywidualnego 
udziału  każdego  towaru  w  rentowności  przedsiębiorstwa  z  uwzględnieniem  kosztów 
miejsca  na  półce,  kosztów  transportu,  kosztów  ogólnych  i  kosztów  pracy.  Zasadniczym 
celem  jest  optymalizacja  zysku  z  poszczególnych  kategorii  towarów  przez  dostosowanie 
rozmiaru zajmowanej powierzchni do rentowności każdej kategorii – najwięcej powierzchni 
powinno przeznaczać się na towary o najwyższym wskaźniku DPP – jest to jednak sprzeczne 
z  podstawową  zasadą  handlu,  którą  jest  zaspokojenie  potrzeb  klienta,  również w  kwestii 
wyboru towaru. 
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