
TEHNICI DE TEHNICI DE 

MERCHANDISINGMERCHANDISING



Ce este Ce este merchandisigulmerchandisigul ??

MerchandisingulMerchandisingul îînseamnnseamnă ă optimizarea spaoptimizarea spaŃŃiului de vâniului de vânzzăări, cu:ri, cu:

Produsul potrivitProdusul potrivit (sortimentele);(sortimentele);

La locul potrivitLa locul potrivit ((amenajareaamenajarea--organizareaorganizarea--implantareaimplantarea););

La momentul potrivitLa momentul potrivit ((anotimpurileanotimpurile--modelelemodelele--stocurilestocurile););

La preLa preŃŃul potrivitul potrivit ((tarifareatarifarea--concurenconcurenŃŃaa--limitelelimitele););

Cu informaCu informaŃŃia potrivitia potrivităă (pedagogia(pedagogia--ajutorul la alegere).ajutorul la alegere).



Elementele definitorii ale Elementele definitorii ale 
merchandisinguluimerchandisingului sunt:sunt:

PlanificareaPlanificarea activit activităăŃŃii magazinului pentru atingerea obiectivelor ii magazinului pentru atingerea obiectivelor 
acestuia acestuia şşi obi obŃŃinerea satisfacinerea satisfacŃŃiei din partea clientelei iei din partea clientelei îîn condin condiŃŃii de ii de 
rentabilitaterentabilitate
Orientarea cOrientarea căătre clienteltre clientelăă:: punctul de plecare pentru activitatea  punctul de plecare pentru activitatea 
oricoricăărui magazin este clientela; organizarea interioarrui magazin este clientela; organizarea interioară ă trebuie ftrebuie făăcutcută ă 
prin prin ““ochiiochii”” clientului;clientului;
Conceperea magazinului ca un sistem:Conceperea magazinului ca un sistem: o aco acŃŃiune asupra unui iune asupra unui 
singur element al sistemului se repercuteazsingur element al sistemului se repercutează ă asupra ansamblului de asupra ansamblului de 
elemente care compun magazinul (de ex. o decizie privind elemente care compun magazinul (de ex. o decizie privind 
asortimentul are consecinasortimentul are consecinŃŃe asupra organize asupra organizăării linearului, amplasrii linearului, amplasăării rii 
raioanelor, promovraioanelor, promovăării vânrii vânzzăărilor, gestiunii stocurilor de mrilor, gestiunii stocurilor de măărfuri);rfuri);
Schimbarea:Schimbarea: magazinul este un organism viu, situat magazinul este un organism viu, situat îîntrntr--un cadru un cadru 
sociosocio--economic dinamic, aceasta implicând din partea economic dinamic, aceasta implicând din partea 
responsabililor manifestarea capacitresponsabililor manifestarea capacităăŃŃii de adaptare la schimbii de adaptare la schimbăările rile 
mediului mediului şşi, i, îîn acelan acelaşşi timp, de previziune a piei timp, de previziune a pieŃŃei, astfel ei, astfel îîncât ncât ssă ă se se 
beneficieze de avantajele acestora;beneficieze de avantajele acestora;
InovaInovaŃŃia:ia: magazinul nu este un simplu intermediar magazinul nu este un simplu intermediar îîntre producntre producăători tori 
şşi clieni clienŃŃi; acei; aceşştia din urmtia din urmă ă aaşşteaptteaptă ă idei, informaidei, informaŃŃii, satisfacii, satisfacŃŃii diverseii diverse



MAGAZIN

Factori endogeni ai merchandisingului

Nevoile consumatorilor legate de:
• preŃ;

•asortiment;
•service, etc

Marketing

Asortiment

Prezentare

Linear

Gestiunea mărfurilor

Merchandising

CLIENT

Punctele de referinPunctele de referinŃŃă ă ale ale merchandisinguluimerchandisingului::



Concept, evoluConcept, evoluŃŃie ie şşi tipologiii tipologii

MerchandisingulMerchandisingul este un termen anglo este un termen anglo--saxon al csaxon al căărui rui 
traducere traducere îîn francezn franceză ă este este ““mercantizaremercantizare””
((marchandisagemarchandisage););

A luat naA luat naşştere odattere odată ă cu aparicu apariŃŃia ia hipermarketurilorhipermarketurilor;;

ÎÎn medie clienn medie clienŃŃii viziteazii vizitează ă magazinele de 57 magazinele de 57 dede ori pe an ori pe an 
(cu 10% mai pu(cu 10% mai puŃŃin decât in decât îîn 2003);n 2003);

Timpul mediu petrecut de un client Timpul mediu petrecut de un client îîn magazin era de 2h n magazin era de 2h 
3030’’ ore ore îîn 1987, fan 1987, faŃŃă ă de 0,45h de 0,45h îîn 2n 2005005

76% d76% din actele de cumpin actele de cumpăărare se fac rare se fac îîn mai pun mai puŃŃin de 10in de 10’’’’;;

Timpul mediu petrecut Timpul mediu petrecut îîntrntr--un raion fiind de 1un raion fiind de 1’’::1111’’’’



MerchandisingulMerchandisingul reprezint reprezintă ă ansamblul tehnicilor provenind ansamblul tehnicilor provenind 
din marketingul din marketingul şşi pragmatismul aplicat de ci pragmatismul aplicat de căătre distribuitor tre distribuitor şşi i 
producproducăător sau tor sau îîmpreunmpreună ă cu scopul de a cu scopul de a îîmbunmbunăăttăăŃŃi i 
rezultatul punctului de vânzare prin crerezultatul punctului de vânzare prin creşşterea terea atractivitatractivităăŃŃiiii şşi a i a 
produselor sale prin cproduselor sale prin căăutarea satisfacutarea satisfacŃŃiei consumatoruluiiei consumatorului

MerchandisingulMerchandisingul reprezint reprezintă ă un ansamblu de tehnici spre a un ansamblu de tehnici spre a 
pune produsele la dispozipune produsele la dispoziŃŃia consumatorului, obia consumatorului, obŃŃinând o inând o 
rentabilitate la investirentabilitate la investiŃŃia fia făăcutcută ă îîn magazinn magazin

DiferenDiferenŃŃa a marketing marketing –– merchandisingmerchandising: : 
�� Marketingul Marketingul –– elaboreaz elaborează ă politica de urmat politica de urmat îîn gestiunea n gestiunea 

vânvânzzăărilorrilor
�� MerchandisingulMerchandisingul –– execut execută ă aceastaceastă ă politicpoliticăă, punâ, punând nd 

mmăărfurile rfurile îîn min mişşcare, expunânducare, expunându--le, promovândle, promovânduu--le cu le cu 
tehnici corespunztehnici corespunzăătoare, utilizând eltoare, utilizând elemente psihologice emente psihologice 
care genereazcare generează ă impact asupra clientului (impact asupra clientului (merchandisingulmerchandisingul
–– îîmpinge marfa cmpinge marfa căătre client)tre client)



Conform AsociaConform AsociaŃŃiei Naiei NaŃŃionale de Marketing din SUA, ionale de Marketing din SUA, merchandisingulmerchandisingul –– totalitatea tehnicilor totalitatea tehnicilor şşi i 
previziunilor necesare pentru a vinde marfa potrivitpreviziunilor necesare pentru a vinde marfa potrivită ă la locul potrivit, la cantitla locul potrivit, la cantităăŃŃile potrivite, la ile potrivite, la 
timpul potrivit timpul potrivit şşi la prei la preŃŃul potrivit (regula celor 5 R):ul potrivit (regula celor 5 R):

�� R R –– the right merchandise (the right merchandise (marfa potrivitmarfa potrivităă))
�� R R –– atat thethe rightright place (... la locul potrivit)place (... la locul potrivit)
�� R R –– atat thethe rightright timetime (... la timpul potrivit)(... la timpul potrivit)
�� R R –– in in thethe rightright quantitiesquantities (... (... ÎÎn cantitn cantităăŃŃile potrivite)ile potrivite)
�� R R –– atat thethe rightright price (... la preprice (... la preŃŃul potrivit)ul potrivit)

ŞŞcoala francezcoala franceză ă considerconsideră ă merchandisingulmerchandisingul ““... o parte a marketingului care ... o parte a marketingului care îînglobeaznglobează ă 
tehnici comerciale ce permit prezentarea tehnici comerciale ce permit prezentarea îîn cele mai bune condin cele mai bune condiŃŃii materiale ii materiale şşi psihologice a i psihologice a 
produsului sau serviciului supus vânprodusului sau serviciului supus vânzzăăriirii””

Conform Coca Cola Conform Coca Cola CompanyCompany, , merchandisingulmerchandisingul reprezintreprezintă ă ““procesul de prezentare eficientprocesul de prezentare eficientă ă 
şşi efectivi efectivă ă a produselor la punctul de vânarea produselor la punctul de vânare”” sau sau ““totalitatea activittotalitatea activităăŃŃilor care se desfilor care se desfăăşşoaroară ă cu cu 
scopul de a pune produsul scopul de a pune produsul îîn faza de a fi cumpn faza de a fi cumpăăratrat””

MotiveleMotivele apariapariŃŃiei constau iei constau îîn:n:
�� CerinCerinŃŃele crescute ale consumatorului (dorinele crescute ale consumatorului (dorinŃŃa de a cunoaa de a cunoaşşte ceea ce cumpte ceea ce cumpăărrăă))
�� EvoluEvoluŃŃia consumatorului (mentalitate, educaia consumatorului (mentalitate, educaŃŃie, culturie, culturăă, etc.), etc.)
�� CreCreşşterea diversitterea diversităăŃŃii mii măărfurilor (pe orizrfurilor (pe orizontalontală ă şşi i îîn profunzime)n profunzime) care implic care implică ă libertatea de libertatea de 

alegere a consumatoriloralegere a consumatorilor

Promovând ideeaPromovând ideea c că ă merchandisingulmerchandisingul, , îînainte de toate, este nainte de toate, este ““o cunoao cunoaşştere perfecttere perfectă ă a punctului a punctului 
de vânzarede vânzare”” trebuie urm trebuie urmăăritrită ă realizarea realizarea şşi aplicarea i aplicarea principiluiprincipilui celor 3 M:celor 3 M:

�� MMMMMM = = MModern odern MMerchansisingerchansising MMethod (ethod (metodemetode modernemoderne de de vânzarevânzare))
�� MMMMMM = = MMove ove MMore ore MMerchandise (a erchandise (a ““mimişşcaca”” mai multe m mai multe măărfuri rfuri –– rulaj marerulaj mare))
�� MMMMMM = = MMakeake MMoreore MMoneyoney (a face mai mul(a face mai mulŃŃi bani)i bani)



Pentru a reuPentru a reuşşi i îîn acest demers sunt trei componente n acest demers sunt trei componente 
de studiat:de studiat:
�� Ceea ce se vinde: produsulCeea ce se vinde: produsul
�� Locul unde se vinde: ambianLocul unde se vinde: ambianŃŃa creata creată ă prin organizarea prin organizarea 

interioarinterioară ă a magazinuluia magazinului
�� Maniera Maniera îîn care se vinde: metodele n care se vinde: metodele şşi tehnicile de vânzarei tehnicile de vânzare

Abordarea trebuie sAbordarea trebuie să ă respecte trei principii respecte trei principii 
fundamentale:fundamentale:
�� Produsele trebuie sProdusele trebuie să ă fie fie dezirabiledezirabile (pre(preŃŃul, prezentarea ul, prezentarea şşi i 

condicondiŃŃionarea produsului sionarea produsului să ă rrăăspundspundă ă motivamotivaŃŃiilor pentru iilor pentru 
care cliencare clienŃŃii se adreseazii se adresează ă magazinului)magazinului)

�� Produsele sProdusele să ă fie liber oferitefie liber oferite
�� Produsele sProdusele să ă fie ufie uşşor accesibile (vânzarea or accesibile (vânzarea îîn autoservire; n autoservire; 

vânzarea vânzarea îîn rate; asigurarea unor suprafen rate; asigurarea unor suprafeŃŃe de parcare e de parcare 
corespunzcorespunzăătoare, etc.)toare, etc.)



Clasificarea Clasificarea merchandisinguluimerchandisingului
MerchandisingulMerchandisingul de organizare:de organizare: include tot ceea ce permite  include tot ceea ce permite 
consumatorului facilitarea gconsumatorului facilitarea găăsirii produsului pe raftsirii produsului pe raft

MerchandisingulMerchandisingul de gestiune (de prezentare):de gestiune (de prezentare): include tot ceea ce include tot ceea ce 
permite optimizarea gamei permite optimizarea gamei şşi a spai a spaŃŃiului linearului ocupat (partea de iului linearului ocupat (partea de 
linear, metru linear la sol sau dezvoltat, linear, metru linear la sol sau dezvoltat, facingfacing, vizibilitate), vizibilitate)

MerchandisingulMerchandisingul vizualvizual –– este cel mai este cel mai îîn vogn vogă ă tip de tip de merchandisingmerchandising  
din ultimii ani, indiferent dacdin ultimii ani, indiferent dacă ă este vorba de mari suprafeeste vorba de mari suprafeŃŃe e 
specializate sau noile concepte de GSA (General specializate sau noile concepte de GSA (General SalesSales Agent). Se Agent). Se 
au au îîn vedere ca n vedere ca atuuriatuuri imaginaimaginaŃŃia, ia, designdesign--ulul sofisticat, cele 5 simsofisticat, cele 5 simŃŃuri uri 
ale omului, informarea la locul vânale omului, informarea la locul vânzzăării (ILV) rii (ILV) şşi promovarea la locul i promovarea la locul 
vânvânzzăării (PLV)rii (PLV)

MerchandisingulMerchandisingul de seducde seducŃŃie ie şşi de animai de animaŃŃie:ie: include tot ceea ce  include tot ceea ce 
permite a fi atrpermite a fi atrăăggăător, seductor, seducăător, practic. Setor, practic. Se bazeaz bazează ă pe imaginar, pe imaginar, 
designdesign, , psihosenzorialpsihosenzorial, ILV , ILV şşi PLVi PLV

MerchandisingulMerchandisingul îîn filme:n filme: este o practic este o practică ă de marketing de marketing îîn care n care 
brandul sau imaginea unui produs sau a unui serviciu se utilizeabrandul sau imaginea unui produs sau a unui serviciu se utilizeazză ă 
pentru a vinde un altul (de expentru a vinde un altul (de ex. v. vânzarea ânzarea unor jucunor jucăăriirii--personaje care personaje care 
se regse regăăsesc sesc îîn n filemelefilemele pentru copii, etc.)pentru copii, etc.)



Demersul de Demersul de merchandisingmerchandising

= s= succesiunea care trebuie urmatuccesiunea care trebuie urmată ă pentru a obpentru a obŃŃine soluine soluŃŃia ia îîn condin condiŃŃii bune ii bune şşi i 
rezultate semnificativerezultate semnificative

1.1. Constituirea unei baze de dateConstituirea unei baze de date –– asamblarea informaasamblarea informaŃŃiilor necesare pentru iilor necesare pentru 
punerea punerea îîn aplicare a unei acn aplicare a unei acŃŃiuni de iuni de merchandisingmerchandising

2.2. Conceperea punctului de vânConceperea punctului de vânzzăăriri
1.1. Determinarea Determinarea şşi gestionarea fluxului de clieni gestionarea fluxului de clienŃŃii
2.2. Optimizarea coeficientului de ocupare a soluluiOptimizarea coeficientului de ocupare a solului
3.3. Definirea domeniilor (sau a categoriilor)Definirea domeniilor (sau a categoriilor)
4.4. Organizarea Organizarea şşi pozii poziŃŃionarea rafturilor ionarea rafturilor îîn funcn funcŃŃie de cei trei factori precedenie de cei trei factori precedenŃŃii

3.3. Gestionarea raioanelorGestionarea raioanelor –– repartizarea rafturilor pe raionrepartizarea rafturilor pe raion
1.1. Elementele strategiceElementele strategice
2.2. Variabilele de performanVariabilele de performanŃŃe ale raioanelor, familiilor de produsee ale raioanelor, familiilor de produse
3.3. TendinTendinŃŃele de consumele de consum
4.4. Structurile sortimentelorStructurile sortimentelor

4.4. Gestionarea categorieiGestionarea categoriei –– prezint prezintă ă îîn particular toatn particular toată ă problematica problematica 
sortimentelorsortimentelor

5.5. Aranjarea produselorAranjarea produselor –– are are îîn vedere câte mijloace tehnice, informatice n vedere câte mijloace tehnice, informatice şşi i 
cantitative sunt necesarecantitative sunt necesare

6.6. Perpetuarea acPerpetuarea acŃŃiunilor iunilor –– urmurmăărirea perpetua a rezultatelorrirea perpetua a rezultatelor



MerchandisingulMerchandisingul ↔↔ tradetrade marketingulmarketingul

TradeTrade marketingmarketing (marketingul comer(marketingul comerŃŃului) ului) –– dezvoltarea ansamblul proceselor  dezvoltarea ansamblul proceselor 
de marketing dinspre producde marketing dinspre producăător tor spre distribuitorispre distribuitori, nu , nu îînspre consumatorii nspre consumatorii 
finalifinali

-- Problema care trebuie rezolvatProblema care trebuie rezolvată ă ?????? care dintre cei doi care dintre cei doi îîl poate ajuta pe l poate ajuta pe 
celcelăălalt lalt îîn arta n arta şşi modul de a dezvolta i modul de a dezvolta sellsell outout--ulul??

-- SellSell outout =  = calificcalifică ă vânvânzzăările efectuate de distribuitor pe lânrile efectuate de distribuitor pe lânggă ă consumator, consumator, îîn n 
timp ce timp ce sellsell inin--ulul m măăsoarsoară ă vânvânzzăările efectuate de producrile efectuate de producăător pe lântor pe lânggă ă 
distribuitordistribuitor

MerchandisingulMerchandisingul ↔↔ categorycategory managementulmanagementul
Category Category managementulmanagementul ((managementul categoriei de produsemanagementul categoriei de produse)) –– îînainte de a nainte de a 
fi considerat o activitate de gestiune sau de organizare (care nfi considerat o activitate de gestiune sau de organizare (care nu este decâu este decât o t o 
rezultantrezultantă ă a acesteia)a acesteia) vizeaz vizează ă organizarea ofertei comerciale cu scopul de a organizarea ofertei comerciale cu scopul de a 
obobŃŃine cea mai mare satisfacine cea mai mare satisfacŃŃie posibilie posibilă ă a consumatorului (ex. raionul bebelua consumatorului (ex. raionul bebeluşşi, i, 
sau mic dejun, sau mic dejun, etcetc,) ,) 



Tema 2Tema 2

Elemente ale comportamentului Elemente ale comportamentului 
consumatorilorconsumatorilor



A prevedea comportamentul consumatorului implicA prevedea comportamentul consumatorului implică ă studierea studierea 
personalitpersonalităăŃŃii, motivaii, motivaŃŃiilor, atitudinilor iilor, atitudinilor şşi opi opŃŃiunilor (opiniilor) acestora, iunilor (opiniilor) acestora, 
studierea mediului studierea mediului îîn care trn care trăăieieşşte, a tradite, a tradiŃŃiilor culturale iilor culturale şşi obiceiurilor i obiceiurilor 
sale de consum sale de consum şşi cumpi cumpăărarerare

CercetCercetăările de psihologie economicrile de psihologie economică ă au permis stabilirea unei anumite au permis stabilirea unei anumite 
tipologii a consumatorilor care constituie un instrument eficacetipologii a consumatorilor care constituie un instrument eficace îîn n 
desfdesfăăşşurarea activiturarea activităăŃŃii comercialeii comerciale

CondiCondiŃŃiile iile ambientaleambientale
şşi i îîmprejurmprejurăările rile 
specifice:specifice: hot hotăărârâŃŃii, ii, 
nehotnehotăărârâŃŃii, ii, 
nemulnemulŃŃumiumiŃŃii, grii, grăăbibiŃŃiiii

Temperament:Temperament:
sangvinii, colericii, sangvinii, colericii, 
flegmaticii, flegmaticii, 
melancoliciimelancolicii

Caracter:Caracter: dificilii, dificilii, 
atotatotşştiutorii, tiutorii, 
economii, impulsivii, economii, impulsivii, 
entuziaentuziaşştiitii

VârsVârsttăă:: copii, copii, 
adolescenadolescenŃŃi, aduli, adulŃŃi, i, 
persoanele persoanele îîn vân vârstrstăă

Sex:Sex: b băărbarbaŃŃi, femeii, femei

OcupaOcupaŃŃieie

Factori Factori conjucturaliconjucturaliFactori psihologiciFactori psihologiciFactori demograficiFactori demografici



Factori sociali:
• grupuri de referinŃă;
• familia;
• rolul şi statutul social

Factori psihologici:
• motivaŃia;
• percepŃia;
• învăŃarea;
• convingerile şi 
atitudinile

Factori personali:
• vârsta şi etapa 
ciclului de viaŃă;
• ocupaŃia;
• situaŃia materială;
• părerea despre sine;
• personalitatea

Facturi culturali:
• cultura;
• cultura secundară;
• clasa socială.

CLIENTCLIENT



DECIZIEDECIZIE

SPAłIAL MODAL

TEMPORAL

Comportamentul global al consumatoruluiComportamentul global al consumatorului



Decizia de cumpDecizia de cumpăărarerare

1.1. Sesizarea problemei de cumpSesizarea problemei de cumpăărarerare
2.2. CCăăutarea informautarea informaŃŃiilor iilor şşi prelucrarea lori prelucrarea lor
3.3. Formularea alternativelor, evaluarea lor Formularea alternativelor, evaluarea lor şşi luarea deciziei i luarea deciziei 

de cumpde cumpăărare, selecrare, selecŃŃia mia măărciircii
4.4. Comportamentul postComportamentul post--cumpcumpăărare, procesul de evaluare rare, procesul de evaluare 

a distana distanŃŃei ei îîntre antre aşşteptteptăările consumatorilor rile consumatorilor şşi proprieti proprietăăŃŃile ile 
percepute ale produsuluipercepute ale produsului

Comportamentul Comportamentul 
de cumpde cumpăărarerare

Decizia de Decizia de 
cumpcumpăărarerare

Evaluarea Evaluarea 
alternativeloralternativelor

InformareaInformareaIdentificarea Identificarea 
nevoiinevoii



Decizia de cumpDecizia de cumpăărare rare –– proces de evaluareproces de evaluare

Selectarea setului de produse substituibile 
care ar putea acoperi prin foloasele

aduse trebuinŃa resimŃită

Alegerea, din setul de produse 
substituibile, a tipului produs care,

potenŃial, apare ca fiind cel mai
avantajos în acoperirea nevoii resimŃite

Selectarea unei anumite 
mărci în cadrul setului 

oferit de piaŃă pentru acest tip 
de produs folosind drept criteriu 

beneficiile aduse

Decizia de cumpDecizia de cumpăărarerare



Factorii implicaFactorii implicaŃŃi i îîn procesul deciziei de cumpn procesul deciziei de cumpăărarerare

ExperienExperienŃŃa a îîn elaborarea deciziilor de cumpn elaborarea deciziilor de cumpăărare rare şşi bazele ei sociali bazele ei social--economiceeconomice
SituaSituaŃŃia economicia economicăă, demografic, demograficăă, financiar, financiară ă a consumatorului;a consumatorului;
Antecedente culturale Antecedente culturale şşi de instruire;i de instruire;
Normele de comportament Normele de comportament îîn mediul social n mediul social şşi de grup;i de grup;
InformaInformaŃŃiile trecute privind produsul;iile trecute privind produsul;
Regulile familiei Regulile familiei îîn elaborarea n elaborarea şşi executarea deciziilor de cumpi executarea deciziilor de cumpăărarerare

Variabilele care acVariabilele care acŃŃioneazionează ă asupra consumatorului la intrarea asupra consumatorului la intrarea îîn magazinn magazin
Obiectivele Obiectivele –– scopuri de cump scopuri de cumpăărare ale familiei rare ale familiei şşi cumpi cumpăărrăătorului;torului;
SchimbSchimbăări recente ri recente îîn situan situaŃŃia social ia social -- economic economică ă şşi financiari financiarăă;;
Atitudini faAtitudini faŃŃă ă de produse de produse şşi mi măărci;rci;
Obiceiuri de cumpObiceiuri de cumpăărare rare îîn magazinen magazine

Variabile care acVariabile care acŃŃioneazionează ă îîn magazinn magazin
Timpul disponibil pentru vizitarea Timpul disponibil pentru vizitarea 
magazinului;magazinului;
Etalarea produsului Etalarea produsului îîn magazin;n magazin;
Publicitatea la locul vânPublicitatea la locul vânzzăării;rii;
Ambalajul;Ambalajul;
PrePreŃŃul;ul;
VânVânzzăătorii;torii;
Gama Gama sortimentalsortimentalăă

Formele de comportamentFormele de comportament
CumpCumpăărarea produsului rarea produsului şşi mi măărcii rcii 
ccăăutateutate
RenunRenunŃŃarea la cumparea la cumpăărarerare
CumpCumpăărarea produsului, dar nu rarea produsului, dar nu şşi a i a 
mmăărciircii



Comportamentul specific Comportamentul specific îîn autoserviren autoservire

CumpCumpăărrăătura impulsivtura impulsivăă

Comportamentul faComportamentul faŃŃă ă de prede preŃŃ

Comportamentul faComportamentul faŃŃă ă de ruptura de stocde ruptura de stoc

ClienClienŃŃii ii şşi aci acŃŃiunea de promovare a iunea de promovare a 
vânvânzzăărilorrilor



Obiective urmObiective urmăărite rite îîn promovarea vân promovarea vânznzăărilorrilor

--Profitarea de anumite Profitarea de anumite 
evenimente anualeevenimente anuale

--Utilizarea unor ocazii, Utilizarea unor ocazii, 
evenimenteevenimente

--Sprijinirea unei campanii de Sprijinirea unei campanii de 
publicitatepublicitate

--Accelerarea vânAccelerarea vânzzăărilorrilor

--Diminuarea unui Diminuarea unui suprastocsuprastoc

--Reglarea vânReglarea vânzzăării unui rii unui 
produs sezonierprodus sezonier

--Contraatacarea Contraatacarea 
concurenconcurenŃŃeiei

--Relansarea unor produse Relansarea unor produse 
care stagneazcare stagnează ă (au (au vânzare vânzare 
lentlentăă))

--CreCreşşterea numterea număărului de rului de 
consumatoriconsumatori

--CreCreşşterea cantitterea cantităăŃŃii ii 
cumpcumpăărate de crate de căătre tre 
consumatoriconsumatori

--ReReîînnoirea interesului nnoirea interesului 
cumpcumpăărrăătorilortorilor

--MMăărirea cifrei de afaceri rirea cifrei de afaceri 
conform planului de conform planului de 
marketingmarketing

--Atingerea obiectivelor Atingerea obiectivelor 
planului de vânzareplanului de vânzare

CIRCUMSTANCIRCUMSTANłłIALEIALESPECIFICESPECIFICESTRATEGICESTRATEGICE



ClienClienŃŃii ii şşi promovarea vâi promovarea vânznzăărilor: trei mari categorii de promorilor: trei mari categorii de promoŃŃieie

PromoPromoŃŃiile pentru iile pentru 
mmăărcile propuse de rcile propuse de 
producproducăătoritori îîn tot timpul n tot timpul 
anului anului şşi pentru care i pentru care 
distribuitorul stabiledistribuitorul stabileşşte te 
amplasareaamplasarea

PromoPromoŃŃiile specificeiile specifice, , 
proprii unui raion, proprii unui raion, 
organizate de corganizate de căătre tre 
distribuitor cu ajutorul distribuitor cu ajutorul 
producproducăătorilor, cu ocazia torilor, cu ocazia 
evenimentelor deosebite evenimentelor deosebite 
sau sezonieresau sezoniere

PromoPromoŃŃiile generaleiile generale, , 
create de ccreate de căătre tre 
distribuitor pornind de la distribuitor pornind de la 
evenimente specifice evenimente specifice 
(aniversarea (aniversarea 
magazinului, solduri, magazinului, solduri, 
ssăăptptăămâna mâna comercialcomercialăă, , 
etcetc))



Instrumente (materiale) Instrumente (materiale) promopromoŃŃionaleionale folosite folosite îîn n merchandisingmerchandising

1.1. Pliante sau Pliante sau dispenseredispensere cu pliantecu pliante
2.2. EticheteEtichete
3.3. PosterePostere
4.4. Suporturi de carton decupate, inscripSuporturi de carton decupate, inscripŃŃionate cu marca firmeiionate cu marca firmei
5.5. RackRack--uriuri de marc de marcă ă sau unitsau unităăŃŃi de i de displaydisplay
6.6. CoCoşşuri de colectare uri de colectare –– depozitaredepozitare
7.7. Materiale tridimensionaleMateriale tridimensionale

1.1. HologrameHolograme
2.2. DisplayDisplay--uriuri pentru podeapentru podea
3.3. Caractere modulate prin injecCaractere modulate prin injecŃŃieie

8.8. AparaturAparatură ă electronicelectronicăă
1.1. Sisteme de iluminareSisteme de iluminare
2.2. ProiecProiecŃŃii video pe pereii video pe pereŃŃii magazinuluiii magazinului
3.3. Sisteme Sisteme displaydisplay de iluminat cu fibr de iluminat cu fibră ă opticopticăă
4.4. Tehnologie lenticularTehnologie lenticularăă
5.5. Oglinzi magiceOglinzi magice
6.6. Sisteme interactive la punctul de vânzareSisteme interactive la punctul de vânzare

9.9. SpaSpaŃŃiul pe raft iul pe raft 
10.10. PoziPoziŃŃionarea pe raftionarea pe raft
11.11. SamplingulSamplingul îîn cadrul magazinuluin cadrul magazinului
12.12. DisplayDisplay--uriuri de fereastr de fereastrăă



Cele mai utilizate Cele mai utilizate şşi cunoscute instrumente de i cunoscute instrumente de merchandisingmerchandising

Imaginea magazinului (Imaginea magazinului (îîn interior n interior şşi i îîn exterior)n exterior)

Amplasarea (fluxul traficului consumatorului)Amplasarea (fluxul traficului consumatorului)

Gama produselorGama produselor

Blocul de culoriBlocul de culori

DisplayDisplay--uriuri folosite la punctul de vânzarefolosite la punctul de vânzare//promopromoŃŃiile iile îîn n 
magazinmagazin

Varietatea Varietatea 



Tema 3Tema 3

Bazele de dateBazele de date



Orice acOrice acŃŃiune de iune de merchandisingmerchandising se poate sprijini pe patru surse se poate sprijini pe patru surse 
principale de informaprincipale de informaŃŃii, cu scopul de a constitui o bazii, cu scopul de a constitui o bază ă de de 
lucru eficacelucru eficace

Studiile cu privire la consumatoriStudiile cu privire la consumatori
BenchmarkingulBenchmarkingul
AuditulAuditul punctelor de vânzarepunctelor de vânzare
Datele cantitativeDatele cantitative



Studiile cu privire la consumatoriStudiile cu privire la consumatori

Profilul clienteleiProfilul clientelei
Comportamentul de cumpComportamentul de cumpăărare rare îîn fan faŃŃa raftuluia raftului
Aprecierile cu privire la raft, la organizare, la aspectAprecierile cu privire la raft, la organizare, la aspect
Motivele de frecventare, de cumpMotivele de frecventare, de cumpăărare, de rerare, de reîînnoire a nnoire a 
cumpcumpăărrăăturilor, de selecturilor, de selecŃŃieie
Punctele cheie ale unei categorii, succesiunea criteriilor de Punctele cheie ale unei categorii, succesiunea criteriilor de 
cumpcumpăărare rare şşi de alegere (i de alegere (marcmarcăă--nevoienevoie--prepreŃŃ--etcetc.).)
Realitatea comportamentului de cumpRealitatea comportamentului de cumpăărare, comparând rare, comparând 
intenintenŃŃiile de cumpiile de cumpăărare cu comportamentul observat al rare cu comportamentul observat al 
clienclienŃŃilorilor



BenchmarkingulBenchmarkingul

ReprezintReprezintă ă descoperirea practicilor de descoperirea practicilor de merchandisingmerchandising şşi i designdesign
comercial comercial îîn diferite circuite n diferite circuite şşi firme de comeri firme de comerŃŃ

AcAcŃŃiunea se pregiunea se pregăăteteşşte te îîn funcn funcŃŃie de o cronologie precisie de o cronologie precisă ă şşi se i se 
sprijinsprijină ă pe criterii obiectivepe criterii obiective
�� Selectarea circuitelor Selectarea circuitelor şşi a firmelor care vor fi observatei a firmelor care vor fi observate
�� Stabilirea punctelor de vânzare ce trebuie vizitateStabilirea punctelor de vânzare ce trebuie vizitate
�� Definirea tipologiei de analizDefinirea tipologiei de analiză ă care va fi realizatcare va fi realizatăă
�� Alegerea criteriilor Alegerea criteriilor îîn funcn funcŃŃie de tipurile ie de tipurile şşi detaliile i detaliile itemiloritemilor

ce trebuie observace trebuie observaŃŃii



AuditulAuditul punctelor de vânzare punctelor de vânzare 

AceastAceastă ă fazfază ă presupune, contrar presupune, contrar bencmarkinguluibencmarkingului, accesul liber , accesul liber 
şşi autorizat i autorizat îîn magazin, precum n magazin, precum şşi la principalele date i la principalele date 
cantitative ale locului supus controlului de cantitative ale locului supus controlului de auditaudit

Cele mai importante elemente ce trebuie avute Cele mai importante elemente ce trebuie avute îîn vedere sunt:n vedere sunt:
�� Analiza claritAnaliza clarităăŃŃii oferteiii ofertei
�� Verificarea Verificarea adecvadecvăăriirii organiz organizăării rafturilor la rii rafturilor la 

comportamentele de cumpcomportamentele de cumpăărarerare
�� Evaluarea prezenEvaluarea prezenŃŃei ei şşi a pertineni a pertinenŃŃei informaei informaŃŃiilor despre iilor despre 

consumatoriconsumatori
�� Estimarea elementelor calitative ale Estimarea elementelor calitative ale audituluiauditului din punctul din punctul 

de vânzarede vânzare



Datele cantitativeDatele cantitative

Principalele date cantitative necesare Principalele date cantitative necesare îîn acn acŃŃiunea de iunea de 
merchandisingmerchandising sunt:sunt:

�� EEşşantioaneleantioanele
�� Bazele de date cantitativeBazele de date cantitative
�� Observarea punctelor de vânzareObservarea punctelor de vânzare
�� Indicii de performanIndicii de performanŃŃăă



Indici de performanIndici de performanŃŃăă



Rata de transformareRata de transformare

ExprimExprimă ă nr. de cliennr. de clienŃŃi cumpi cumpăărrăători ai unui produs (indiferent care) cel putori ai unui produs (indiferent care) cel puŃŃin in îîn raport n raport 
cu nr. de cliencu nr. de clienŃŃi intrai intraŃŃi i îîn magazinn magazin

x100
intrati clienti denumar 

icumparator clienti denumar 
are transformde rata 







=

EvoluEvoluŃŃia activitia activităăŃŃii, ca valoare sau ca volum, este primul indicator ii, ca valoare sau ca volum, este primul indicator valorizatvalorizat îîn urma n urma 
instalinstalăării solurii soluŃŃiilor de marketing. Rata de evoluiilor de marketing. Rata de evoluŃŃie a unei ie a unei piapiaŃŃee îîntrntr--un punct de un punct de 
vânzare vânzare trebuie strebuie să ă fie apropiatfie apropiată ă de indicatorii de consum pentru aceeade indicatorii de consum pentru aceeaşşi perioadi perioadăă

Cifra de afaceri (evoluCifra de afaceri (evoluŃŃie)ie)

( ) x1001
1-N afaceri de cifră

N afaceri de cifră
∆evolutie de rata 








−






=



CoCoşşul mediuul mediu

AceastAceastă ă expresie traduce nivelul de cumpexpresie traduce nivelul de cumpăărare mediu al clienrare mediu al clienŃŃilor ilor îîn valoare, la n valoare, la 
punctul de vânzare, pe raion punctul de vânzare, pe raion şşi i îîn funcn funcŃŃie de diferitele niveluri de triereie de diferitele niveluri de triere

icumparator clienti denumar 

afaceri de cifra
mediu cos =

ExprimExprimă ă performanperformanŃŃa de baza de bază ă (cif(cifrră ă de afaceri) de afaceri) raportatraportată ă la metru pla metru păătrat de suprafatrat de suprafaŃŃă ă 
de vânde vânzzăări. Permite compararea performantelor firmelor pe un acelari. Permite compararea performantelor firmelor pe un acelaşşi circuit sau pe i circuit sau pe 
acelaacelaşşi format de magazinei format de magazine

Randamentul pe metru pRandamentul pe metru păătrattrat

2

2

min   vanzarede suprafata

afaceri de cifra
 m perandament =



Randamentul raftuluiRandamentul raftului

ExprimExprimă ă raportul cifrei de afaceri pe raft raportul cifrei de afaceri pe raft şşi poate fi exprimat i poate fi exprimat îîn doun două ă modurimoduri
�� Raftul la sol, adicRaftul la sol, adică ă mmăăsura unei mobile de prezentare a produselor, determinatsura unei mobile de prezentare a produselor, determinată ă ffăărră ă a a ŃŃine ine 

cont de niveluri;cont de niveluri;
�� Este adesea calculat Este adesea calculat îîn raport cu metrul linear dezvoltat, adicn raport cu metrul linear dezvoltat, adică ă raftul raportat la sol raftul raportat la sol 

multiplicat cu nr. de niveluri de prezentaremultiplicat cu nr. de niveluri de prezentare

sol la lineari metri denumar 

afaceri de cifra
CA/MLS=

Permite verificarea acPermite verificarea acŃŃiunii de iunii de merchandisingmerchandising care a dus sau nu, la o crecare a dus sau nu, la o creşştere tere îîn n 
gama cumpgama cumpăărrăăturilor clienturilor clienŃŃilor pe o piailor pe o piaŃŃă ă sau o categoriesau o categorie

PrePreŃŃul de vânzare mediuul de vânzare mediu

 vandutereferinte denumar 

afaceri de cifra
 mediu  vanzaredepret =



Randamentul marjeiRandamentul marjei

Se Se îînlocuienlocuieşşte CA cu marja brutte CA cu marja brutăă. A. Aceasta se calculeazceasta se calculează ă îînlnlăăturând suturând suma totalma totală ă a a 
cumpcumpăărrăăturilor nete (turilor nete (ffăărră ă taxe) dintaxe) din cifra de afaceri  cifra de afaceri (calcula(calculattă ă ffăărră ă taxe)taxe)

sol la lineari metri denumar 

bruta marja
MB/MLS =

Se utilizeazSe utilizează ă pentru analiza unei piepentru analiza unei pieŃŃe pentru o categorie sau pentru o referine pentru o categorie sau pentru o referinŃŃăă. Este . Este 
nevoie de analiza stocului ininevoie de analiza stocului iniŃŃial pentru a realiza acest demersial pentru a realiza acest demers

Rulajul stocurilorRulajul stocurilor

( ) referinta de perioadax 
vanzari

raion pe stoc
  NZS stocurilor rulajul 







=



Tema 4Tema 4

Organizarea spaOrganizarea spaŃŃiului de iului de 
vânzare vânzare şşi a vâi a vânznzăăriirii



Organizarea interioarOrganizarea interioară ă a suprafea suprafeŃŃei de vânei de vânzare reprezintzare reprezintăă, , îîntrntr--o o 
anumitanumită ă mmăăsursurăă, modul de prezentare a magazinului, modul de prezentare a magazinului

Atât Atât îîn proiectarea noilor magazine, cât n proiectarea noilor magazine, cât şşi i îîn modelarea celor existente, n modelarea celor existente, 
se urmse urmăărereşşte crearea unei ambiante crearea unei ambianŃŃe care se care să ă promoveze promoveze îîn cel mai n cel mai 
îînalt grad vânnalt grad vânzzăările rile 

Un plan al optimizUn plan al optimizăării tehnologiei comerciale, proiectat pentru un rii tehnologiei comerciale, proiectat pentru un 
magazin, urmmagazin, urmăărereşşte doute două ă obiectiveobiective--scop:scop:
Evaluarea mEvaluarea măărimii rimii şşi numi număărului raioanelor; pe lânrului raioanelor; pe lânggă ă dimensionare dimensionare 
se are se are îîn vedere n vedere şşi asocierea acestora i asocierea acestora îîntrntr--o structura specifico structura specifică ă unui unui 
sistem sistem îîn care fiecare componentn care fiecare componentă ă se se ““ajutajutăă”” reciprocreciproc
Amenajarea suprafeAmenajarea suprafeŃŃei de vânzare. ei de vânzare. ÎÎn cadrul acestei operan cadrul acestei operaŃŃiuni se iuni se 
cautcaută ă rezolvarea a dourezolvarea a două ă probleme esenprobleme esenŃŃiale: dispunerea mobilierului iale: dispunerea mobilierului 
de prezentare a produselor pe toatde prezentare a produselor pe toată ă suprafasuprafaŃŃa de vânzare a de vânzare şşi i 
etalarea diferitelor produse pe acest mobilieretalarea diferitelor produse pe acest mobilier



Autoservirea: principii dAutoservirea: principii de baze bază ă şşi avantajei avantaje

-- InovaInovaŃŃia comercialia comercială ă a sec. a sec. alal--XXXX--lealea

-- A revoluA revoluŃŃionat amenajarea ionat amenajarea şşi i atractivitateaatractivitatea punctelor de punctelor de 
vânzare:vânzare:

-- O mai mare rapiditate a serviciului, datoratO mai mare rapiditate a serviciului, datorată ă faptului cfaptului că ă plata se plata se 
face o singurface o singură ă datdată ă la casla casăă

-- AbsenAbsenŃŃa vâa vânznzăătorului, de unde: anonimatul respectat, libertatea torului, de unde: anonimatul respectat, libertatea 
alegerii alegerii şşi cumpi cumpăărrăării produselor de crii produselor de căătre clienttre client

-- Asigurarea de coAsigurarea de coşşuri sau curi sau căărucioarerucioare
-- Asigurarea spaAsigurarea spaŃŃiilor de parcare iilor de parcare ““no no parkingparking meansmeans no no businessbusiness””



Avantajele se pot rezuma astfelAvantajele se pot rezuma astfel

1.1. EconomisireaEconomisirea unei bune p unei bune păărrŃŃi din timpul afectat cumpi din timpul afectat cumpăărrăăturilorturilor
2.2. Libertatea alegeriiLibertatea alegerii nestânjenitenestânjenite a m a măărfii face inutil efortul de convingere rfii face inutil efortul de convingere 

din partea vândin partea vânzzăătorului (cu unele exceptorului (cu unele excepŃŃii)ii)
3.3. Garantarea calitGarantarea calităăŃŃii ii şşi greuti greutăăŃŃii mii măărfurilorrfurilor este asigurat este asigurată ă prin prin 

îînsemnele nsemnele şşi etichetele de pe marfi etichetele de pe marfăă, care ofer, care oferă ă posibilitatea controlului posibilitatea controlului 
acestoraacestora

4.4. PrePreŃŃurile urile îînscrise clarnscrise clar pe m pe măărfuri sau pe ambalajele rfuri sau pe ambalajele îîn care se afln care se află ă 
acesteaacestea

5.5. CondiCondiŃŃiile igieniceiile igienice îîntrntr--un magazin cu autoservire sunt mult mai bune un magazin cu autoservire sunt mult mai bune 
datoritdatorită ă faptului cfaptului că ă mmăărfurile se vând preambalaterfurile se vând preambalate

6.6. FrecvenFrecvenŃŃaa consumatorului consumatorului îîn magazinul cu autoservire este mult mai n magazinul cu autoservire este mult mai 
mare decât mare decât îîn magazinul clasicn magazinul clasic

7.7. Magazinele cu autoservire creeazMagazinele cu autoservire creează ă posibilitatea realizposibilitatea realizăării de rii de economii economii 
de investide investiŃŃiiii prin prin ““reducereareducerea”” necesarului de spanecesarului de spaŃŃiu comercialiu comercial

8.8. Utilizarea forUtilizarea forŃŃei de muncei de muncăă îîn magazinul cu autoservire este mult mai n magazinul cu autoservire este mult mai 
raraŃŃionalională ă îîntrucât, de rntrucât, de regulegulăă, num, număărul salariarul salariaŃŃilor este mult mai mic, ilor este mult mai mic, îîn n 
comparacomparaŃŃie cu magazinul micie cu magazinul mic

9.9. DatoritDatorită ă numnumăărului mare de consumatori rului mare de consumatori şşi de asortimente variate, se i de asortimente variate, se 
realizeazrealizează ă o o vânzare mai marevânzare mai mare fafaŃŃă ă de magazinul clasic, se mde magazinul clasic, se măărereşşte te 
productivitatea, ceea ce permite productivitatea, ceea ce permite crecreşşterea rentabilitterea rentabilităăŃŃiiii îîntreprinderii ntreprinderii 
comercialecomerciale



Amplasarea, dimensionarea Amplasarea, dimensionarea şşi amenajarea raioanelori amenajarea raioanelor

FuncFuncŃŃionalitatea eficientionalitatea eficientă ă a magazinului este condia magazinului este condiŃŃionationată ă de modul de modul 
cum se va solucum se va soluŃŃiona repartizarea suprafeiona repartizarea suprafeŃŃei de vânzare pe ei de vânzare pe raionaeraionae, , 
dimensionarea optimdimensionarea optimă ă a acestora având consecina acestora având consecinŃŃe nemijlocite e nemijlocite 
asupra cifrei de afaceri ca asupra cifrei de afaceri ca şşi asupra nivelului de servire a clieni asupra nivelului de servire a clienŃŃilorilor
Se Se umumăărereşştete : : 
�� localizarea raioanelor, a mobilierului localizarea raioanelor, a mobilierului şşi a produselor i a produselor îîntrntr--o concepo concepŃŃie ie 

care scare să ă asigure prezenasigure prezenŃŃa unui stoc de ma unui stoc de măărfuri echilibrat rfuri echilibrat 
�� uuşşurarea alegerii de curarea alegerii de căătre consumatori a mtre consumatori a măărfurilor expuserfurilor expuse
�� ggăăsirea unor solusirea unor soluŃŃii de utilizare intensivii de utilizare intensivă ă a spaa spaŃŃiilor de vânzare:iilor de vânzare:

Natura Natura şşi caracteristicile mi caracteristicile măărfurilor expuse;rfurilor expuse;
Formele de vânzare practicate;Formele de vânzare practicate;
Dimensiunile Dimensiunile şşi forma suprafei forma suprafeŃŃei de vânei de vânzare;zare;
Obiceiurile de cumpObiceiurile de cumpăărare rare şşi preferini preferinŃŃele consumatorilor;ele consumatorilor;
CondiCondiŃŃiile de aprovizionare de la furnizor;iile de aprovizionare de la furnizor;
Normativele de stoc Normativele de stoc şşi viteza de rotai viteza de rotaŃŃie a stocurilor de mie a stocurilor de măărfuri.rfuri.



PracticaPractica comercialcomercială ă a demonstrat ca demonstrat căă, , îîntrntr--o salo sală ă de vânde vânzare zare 
determinatdeterminată ă existexistăă, , îîn virtutea curenn virtutea curenŃŃilor de circulailor de circulaŃŃie a clientului, ie a clientului, 
doudouă ă zone distincte: o zone distincte: o zonzonă ă de circulade circulaŃŃie naturalie naturală ă numitnumită ă zonzonă ă 
““caldcaldăă”” şşi o zoni o zonă ă de circulade circulaŃŃie ie ““îînceatnceatăă”” sau asau aşşaa--ziszisă ă ““recerece””

Zona “rece”

Zona “caldă”



SuprafaSuprafaŃŃa de vânzarea de vânzare, depinde de mai mul, depinde de mai mulŃŃi factori:i factori:

volumul volumul şşi structura asortimentului de mi structura asortimentului de măărfuri comercializat;rfuri comercializat;

formele de expunere formele de expunere şşi vânzare, i vânzare, îîn interdependenn interdependenŃŃă ă cu tipul cu tipul şşi dimensiunile i dimensiunile 
mobilierului utilizat;mobilierului utilizat;

frecvenfrecvenŃŃa cererii de ma cererii de măărfuri a popularfuri a populaŃŃiei, dupiei, după ă sezon sezon şşi tendini tendinŃŃele modei;ele modei;

obiceiurile de cumpobiceiurile de cumpăărare ale popularare ale populaŃŃiei;iei;

amplasarea magazinului amplasarea magazinului şşi particulariti particularităăŃŃile sale constructive.ile sale constructive.

SuprafaŃa 
de 

vânzare

Formele de 
expunere şi 
vânzare (în 
funcŃie de 

mobilierul ales) EvoluŃia cererii 
de mărfuri în 

funcŃie de sezon 
şi tendinŃele 

modei

Volumul şi 
structura 

asortimentului 
de mărfuri 

comercializat

Obiceiurile de 
cumpărare ale 

populaŃiei

Amplasarea 
magazinului şi 
particularităŃile 

sale constructive



Tipuri de Tipuri de laylay--outout--uriuri

LayLay--outout--ulul magazinului reprezint magazinului reprezintă ă mmăărimea rimea şşi localizarea fieci localizarea fiecăărui rui 
departament/raiondepartament/raion, structurile permanente, amplasarea mobilierului (a , structurile permanente, amplasarea mobilierului (a 
dispozitivelor de fixare) dispozitivelor de fixare) şşi stilul traficului consumatorului i stilul traficului consumatorului 

Planificarea suprafePlanificarea suprafeŃŃei de vânzare ei de vânzare şşi i laylay--outout--ulul magazinului depind de tipul magazinului depind de tipul 
de produse vândute, construcde produse vândute, construcŃŃia locaia locaŃŃiei, etc.iei, etc.

SharyShary WatersWaters propune urm propune urmăătoarele tipuri de toarele tipuri de laylay--outout--uriuri::
�� laylay--outout îîn linie dreaptn linie dreaptăă
�� laylay--outout diagonaldiagonal
�� laylay--outout unghiularunghiular
�� laylay--outout geometricgeometric
�� laylay--outout mixtmixt



laylay--outout îîn linie dreaptn linie dreaptă ă –– utilizeaz utilizează ă perepereŃŃii mobilierului pentru a crea mici ii mobilierului pentru a crea mici 
spaspaŃŃii ii îîn interiorul span interiorul spaŃŃiului de vânzariului de vânzare. e. ReprezintReprezintă ă unul dintre unul dintre laylay--outout--
urileurile adecvate pentru orice tip de magazin adecvate pentru orice tip de magazin şşi cel mai economicos i cel mai economicos designdesign
de magazinde magazin



laylay--outout diagonal diagonal –– reprezint reprezintă ă un un laylay--outout optim pentru optim pentru magayinelemagayinele
comerciale de tip comerciale de tip autoauto--serviceservice ((““selfself--serviceservice typestypes of of retailretail storesstores””). Of). Ofereră ă 
o vizibilitate excelento vizibilitate excelentă ă pentru casieri pentru casieri şşi consumatori.i consumatori. Favorizeaz Favorizează ă 
mimişşcarea fluxului de trafic al consumatoruluicarea fluxului de trafic al consumatorului



laylay--outout unghiular unghiular –– poate fi utilizat cel mai bine poate fi utilizat cel mai bine îîn magazinele foarte n magazinele foarte 
specializate. Curbele specializate. Curbele şşi unghiurile mobilierului i unghiurile mobilierului şşi a perei a pereŃŃilor determinilor determină ă un un 
designdesign foarte scump. Totufoarte scump. Totuşşi, unghiurile mai pui, unghiurile mai puŃŃin ascuin ascuŃŃite ite creazcreazăă un flux un flux 
de trafic mai bun de trafic mai bun îîn interiorul magazinului n interiorul magazinului 



laylay--outout geometric geometric –– este recomandat pentru magazinele de este recomandat pentru magazinele de 
îîmbrmbrăăccăăminte. Utilminte. Utilizeazizează ă rackrack--uriuri şşi echipamente de mobilier care i echipamente de mobilier care creazcreazăă
un tip interesant un tip interesant şşi neobii neobişşnuit de nuit de designdesign pentru magazine f pentru magazine făărră ă a a 
presupune costuri ridicate. presupune costuri ridicate. 



laylay--outout mixt mixt –– îîncorporeazncorporează ă laylay--outout--ulul îîn linie dreaptn linie dreaptăă, diagonal , diagonal şşi i 
unghiular pentru a crea astfel cel mai unghiular pentru a crea astfel cel mai funfunŃŃionalional designdesign de magazine. de magazine. 
Acest tip de Acest tip de laylay--outout orienteaz orientează ă traficul spre peretraficul spre pereŃŃii ii şşi spatele i spatele 
magazinului. magazinului. 



Pentru Pentru dimensionarea raioanelordimensionarea raioanelor, se sugereaz, se sugerează ă parcurgerea succesivparcurgerea succesivă ă a a 
urmurmăătoarelor etape:toarelor etape:

1.1. Determinarea unui numDeterminarea unui număăr teoretic de referinr teoretic de referinŃŃe, pornind de la un asortiment e, pornind de la un asortiment 
tip pentru fiecare raiontip pentru fiecare raion

2.2. Determinarea stocului de etalareDeterminarea stocului de etalare
3.3. Stabilirea unor norme de Stabilirea unor norme de îîncncăărcare pe mp suprafarcare pe mp suprafaŃŃă ă de etalarede etalare
4.4. Calcularea raportului dintre suprafaCalcularea raportului dintre suprafaŃŃa de etalare a de etalare şşi cea ocupati cea ocupată ă de mobilierde mobilier
5.5. Determinarea lungimii linearului alocat fiecDeterminarea lungimii linearului alocat fiecăărui raion, respectiv a frontului rui raion, respectiv a frontului 

de linear de expunerede linear de expunere

Amplasarea Amplasarea şşi dimensionareai dimensionarea raioanelor rezult raioanelor rezultă ă dintrdintr--un compromis un compromis îîntre dountre două ă 
elemente: elemente: obiectivele comercialeobiectivele comerciale, constând , constând îîn al face pe client sn al face pe client să ă circule prin circule prin 
fafaŃŃa a câa a cât mai multe raioane ft mai multe raioane făărră ă ai da impresia unui circuit impus ai da impresia unui circuit impus şşi existeni existenŃŃa a 
restricrestricŃŃiilor tehniceiilor tehnice ale suprafeale suprafeŃŃei de vânzareei de vânzare

RestricRestricŃŃiile tehniceiile tehnice ŃŃin in îîn esenn esenŃŃă ă de:de:
1.1. Forma suprafeForma suprafeŃŃei de vânei de vânzare, dimensionarea intrzare, dimensionarea intrăării, a caselor de marcat, rii, a caselor de marcat, 

orientarea orientarea şşi lungimea mobilieruluii lungimea mobilierului
2.2. Amplasarea diferitelor spaAmplasarea diferitelor spaŃŃii de depozitare influenii de depozitare influenŃŃeazează ă localizarea localizarea 

produsului cu o rotaprodusului cu o rotaŃŃie a stocurilor rapidie a stocurilor rapidăă
3.3. Localizarea camerelor frigorifice, instalate Localizarea camerelor frigorifice, instalate îîn general n general îîn capn capăătul opus al tul opus al 

magazinuluimagazinului
4.4. Nevoia de control: produsele de volum mic Nevoia de control: produsele de volum mic şşi greutate sci greutate scăăzutzutăă, dar cu , dar cu 

prepreŃŃuri ridicate, vor fi amplasate uri ridicate, vor fi amplasate îîn apropierea caselor de marcat sau n apropierea caselor de marcat sau îîn alt n alt 
loc loc îîn care personalul poate sn care personalul poate să ă asigure o supraveghere atentasigure o supraveghere atentăă



Localizarea raioanelorLocalizarea raioanelor se face cu scopul de a r se face cu scopul de a răăspunde urmspunde urmăătoarelor toarelor 
principiiprincipii, prin prisma c, prin prisma căărora se judecrora se judecă ă eficieneficienŃŃa unei anumite arhitecturi a unei anumite arhitecturi 
interioare:interioare:

1.1. RentabilizareaRentabilizarea fiec fiecăărui mp al supraferui mp al suprafeŃŃei de vânzareei de vânzare
2.2. Luarea Luarea îîn considerare a restricn considerare a restricŃŃiilor tehniceiilor tehnice
3.3. Satisfacerea clienSatisfacerea clienŃŃilorilor
4.4. Posibilitatea unei eventuale extinderiPosibilitatea unei eventuale extinderi
5.5. Limitarea costurilorLimitarea costurilor
6.6. Supravegherea clienteleiSupravegherea clientelei



ComercianComercianŃŃii cu amii cu amăănuntul au trei posibilitnuntul au trei posibilităăŃŃi sau trei metode de bazi sau trei metode de bază ă pentru pentru 
dispunerea raioanelor dispunerea raioanelor îîn magazin:n magazin:
�� Dispunerea Dispunerea îîn formn formă ă de grilde grilăă: a: are o formre o formă ă rectangularrectangularăă, astfel , astfel îîncât ncât 

coridoarele sunt paralele. Dispunerecoridoarele sunt paralele. Dispunerea ma măărfurilor este formalrfurilor este formalăă, controlându, controlându--
se fluxul cliense fluxul clienŃŃilor ilor îîn magazin.n magazin. Amplasarea de acest tip este practicat Amplasarea de acest tip este practicată ă de de 
supermagazinesupermagazine şşi magazinele cu autoservire. Folosei magazinele cu autoservire. Foloseşşte eficient spate eficient spaŃŃiul de iul de 
vânzare vânzare disponibil, creeazdisponibil, creează ă un mediu plun mediu plăăcut, organizat cut, organizat şşi faciliteazi facilitează ă 
cumpcumpăărarea prin standardizarea dispunerii articolelorrarea prin standardizarea dispunerii articolelor

�� Dispunerea Dispunerea îîn formn formă ă neregulatneregulată ă (libe(liberrăă):): este este informalinformalăă, folosind aranj, folosind aranjăări ri 
de diferite feluri de diferite feluri şşi mi măărimi. Avantajul esenrimi. Avantajul esenŃŃial ial îîl constituie crearea unei l constituie crearea unei 
atmosfere relaxante, amicale de cumpatmosfere relaxante, amicale de cumpăărare, ceea ce rare, ceea ce îîncurajeazncurajează ă clientul clientul 
ssă ă cumpere mai mult cumpere mai mult şşi si să ă mmăăreascrească ă numnumăărul de bunuri cumprul de bunuri cumpăărate sub rate sub 
impulsul momentului. Nu foloseimpulsul momentului. Nu foloseşşte spate spaŃŃiul atât iul atât de eficient ca metoda de eficient ca metoda 
precedentprecedentăă, creând probleme de siguran, creând probleme de siguranŃŃăă, dac, dacă ă nu au fost prevnu au fost prevăăzute zute 
mmăăsuri adecvate suri adecvate îîn acest sensn acest sens

�� Dispunerea Dispunerea îîn n boutiqueboutique--uriuri: : îîmparte magazinul mparte magazinul îîntrntr--o serie de zone de o serie de zone de 
vânzare vânzare individuale, fiecare cu o anumitindividuale, fiecare cu o anumită ă gamgamă ă de produse. Este ca de produse. Este ca şşi i 
cum scum s--ar construi o serie de magazine de specialitate ar construi o serie de magazine de specialitate îîntrntr--unul singur. unul singur. 
Dispunerea este mai mult Dispunerea este mai mult informalinformalăă şşi poate crea un mediu unic de i poate crea un mediu unic de 
cumpcumpăărare pentru client. Magazinele universale folosesc uneori acest rare pentru client. Magazinele universale folosesc uneori acest mod mod 
de dispunere pentru a crea o imagine distinctde dispunere pentru a crea o imagine distinctă ă propriilor afaceri.propriilor afaceri.



Indici de calcul pentru o familie de produseIndici de calcul pentru o familie de produse

1.1. Indicele trecerilor prim faIndicele trecerilor prim faŃŃa familiei de produse:a familiei de produse:

2.2. Indicele de atenIndicele de atenŃŃie (interes) faie (interes) faşşă ă de o de o familie/categoriefamilie/categorie de produse:de produse:

3.3. Indicele de manipulare a unei familii de produse:Indicele de manipulare a unei familii de produse:

4.4. Indicele de cumpIndicele de cumpăărare a unei familii de produse:rare a unei familii de produse:

5.5. Indicele de Indicele de atractivitateatractivitate::



Asortimentul sau Asortimentul sau ““CeCe se se vindevinde””

Asortiment Asortiment == natura produselor din care este constituit natura produselor din care este constituit ŃŃinând cinând cont de ont de 
segmentul de utilizatori csegmentul de utilizatori căăruia i se adreseazruia i se adresează ă şşi reprezentâi reprezentând mnd măăsura sura 
activitactivităăŃŃii economice a punctului de vânzareii economice a punctului de vânzare

Asortiment Asortiment == totalitatea referintotalitatea referinŃŃelor pe care le oferelor pe care le oferă ă un raion, un magazinun raion, un magazin

Trebuie avute Trebuie avute îîn vedere:n vedere:
�� Problemele politicii comerciale, care pot fi raportate doar prinProblemele politicii comerciale, care pot fi raportate doar prin raportarea raportarea 

la piala piaŃŃăă
�� Probleme legate de rentabilitatea suprafeProbleme legate de rentabilitatea suprafeŃŃei, care nu pot fi rezolvate ei, care nu pot fi rezolvate 

decât prin cunoadecât prin cunoaşşterea structurii detaliate a oferteiterea structurii detaliate a ofertei

Trei caracteristici sunt foarte importante:Trei caracteristici sunt foarte importante:
�� SSă ă corespundcorespundă ă nevoilornevoilor
�� SSă ă fie rentabilfie rentabil
�� SSă ă fie bine reprezentatfie bine reprezentat



Linearul Linearul 

Linearul Linearul = = lungimealungimea de de expunereexpunere a a produselorproduselor îîntrntr--un magazinun magazin

Rolul linearului Rolul linearului 
�� De suport pasiv pentru produse, fDe suport pasiv pentru produse, făăcânducându--le sle să ă fie percepute vizual de cfie percepute vizual de căătre tre 

clienclienŃŃi, facilitâni, facilitând cumpd cumpăărarea premeditatrarea premeditatăă
�� De suport activ pentru vânDe suport activ pentru vânzzăări, punând ri, punând îîn valoare puterea de atracn valoare puterea de atracŃŃie a ie a 

produselor produselor şşi facilitâi facilitând astfel cumpnd astfel cumpăărarea din impulsrarea din impuls

Dimensiunea spaDimensiunea spaŃŃiului acordat unui produs genereaziului acordat unui produs generează ă pentru ochiul clientului care pentru ochiul clientului care 
trece prin fatrece prin faŃŃa raftului a raftului stimulistimuli senzoriali cu atât mai puternici cu cât spasenzoriali cu atât mai puternici cu cât spaŃŃiul este mai iul este mai 
importantimportant
�� Toate produsele se vor vinde mai bine dacToate produsele se vor vinde mai bine dacă ă li se acordli se acordă ă un spaun spaŃŃiu iu îîn plusn plus
�� Unei creUnei creşşteri a linearului unui raion teri a linearului unui raion îîi corespunde o crei corespunde o creşştere a volumului tere a volumului 

vânvânzzăărilorrilor

Un numUn număăr minim de bucr minim de bucăăŃŃi dintri dintr--o anumito anumită ă referinreferinŃŃă ă care, daccare, dacă ă nu este nu este 
atins, nu permite realizarea unei vânatins, nu permite realizarea unei vânzzăări corespunzri corespunzăătoare (toare (facingfacing))

Un prag de saturaUn prag de saturaŃŃie peste care, dacie peste care, dacă ă se trece, nu se va obse trece, nu se va obŃŃine o sporire a ine o sporire a 
vânvânzzăărilor (rilor (elasticitatea linearuluielasticitatea linearului))

�� ÎÎntre nivelul minimal ntre nivelul minimal şşi nivelul saturai nivelul saturaŃŃiei, curba vâniei, curba vânzzăărilor trece prin unul sau rilor trece prin unul sau 
mai multe puncte de eficacitate maximmai multe puncte de eficacitate maximăă



FacingFacing--ulul == partea vizibil partea vizibilă ă a stocului prezentat, este mai bine perceput a stocului prezentat, este mai bine perceput 
atunci când beatunci când beneficiazneficiază ă de o suprafade o suprafaŃŃă ă de expunere considerabilde expunere considerabilăă

Curba trece prin trei praguri: Curba trece prin trei praguri: îînainte de pragul A, linearul este prea mic nainte de pragul A, linearul este prea mic 
pentru a atrage atenpentru a atrage atenŃŃia consumatorilor ia consumatorilor şşi pentru ai pentru a--i anuni anunŃŃa ca că ă produsul este produsul este 
disponibil; disponibil; îîntre punctele A ntre punctele A şşi B produsul atrage ateni B produsul atrage atenŃŃia ia şşi este cumpi este cumpăărat din rat din 
impuls; dupimpuls; după ă punctul B vânpunctul B vânzzăările nu mai cresc.rile nu mai cresc.

UnităŃi vândute

Linear
A B



Categorii de produse dupCategorii de produse după ă eficieneficienŃŃa linearului a linearului îîn raport cu n raport cu 
vânvânzzăărilerile

1.1. Produsele insensibile la linear (sarea, cProdusele insensibile la linear (sarea, condimentele, fondimentele, făăina, ulei, zahina, ulei, zahăăr, precum r, precum 
şşi alte articole de cumpi alte articole de cumpăărare planificatrare planificată ă care sunt considerate mai pucare sunt considerate mai puŃŃin in 
sensibile la presensibile la preŃŃ). Cu). Cumpmpăărrăătorii nu sunt incitatorii nu sunt incitaŃŃi si să ă cumpere cumpere îîn plus pentru cn plus pentru că ă 
nu au nevoie.nu au nevoie.

2.2. Produse de uz general, cum sunt cea mai mare parte a produselor Produse de uz general, cum sunt cea mai mare parte a produselor de consum de consum 
curent pentru care efectele crecurent pentru care efectele creşşterii linearului sunt destul de puternice, dar terii linearului sunt destul de puternice, dar 
punctul randamentului descrescpunctul randamentului descrescăător va fi destul de repede atins (biscuitor va fi destul de repede atins (biscuiŃŃi, i, 
conserve de legume conserve de legume şşi fructe)i fructe)

3.3. Produse de achiziProduse de achiziŃŃie ocazionalie ocazională ă pentru care rpentru care răăspunsul vânspunsul vânzzăărilor la rilor la 
suplimentarea spasuplimentarea spaŃŃiului este mai iului este mai îîntâi dntâi destul de lent pâestul de lent pânnă ă când linearul este când linearul este 
suficient de mare pentru a forsuficient de mare pentru a forŃŃa atena atenŃŃia consumatorului; apoi curba vânia consumatorului; apoi curba vânzzăărilor rilor 
crecreşşte linear; punctul te linear; punctul îîn care curba devine descrescn care curba devine descrescăătoare este destul de toare este destul de 
repede de atins, linearul necesar fiind mult mai mare, uneori imrepede de atins, linearul necesar fiind mult mai mare, uneori impracticabilpracticabil
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Factori care influenFactori care influenŃŃeazează ă atribuirea linearuluiatribuirea linearului

Factori externi 
produsului

Factori calitativi 
ai produsului

Factori fizici ai 
produsului

Factori 
cantitativi ai 
produsului

Factori 
financiari

FACTORII DE 
ATRIBUIRE A 
LINEARULUI



Factori fiziciFactori fizici

Tipul de mobilierTipul de mobilier

AmplasamentAmplasament

AmenajareAmenajare

PrezentarePrezentare

Criterii Criterii deregruparederegrupare

Dimensiunile raionuluiDimensiunile raionului

Factori calitativi ai produsuluiFactori calitativi ai produsului

Unica familieUnica familie

Tip de marcTip de marcăă

Marca produsuluiMarca produsului

InteracInteracŃŃiunea/sinergiaiunea/sinergia

Impuls, Impuls, sezonalitatesezonalitate, moda, noutate, moda, noutate

Factori financiariFactori financiari

Cifra de afaceriCifra de afaceri

Marja brutMarja brutăă

StocStoc

Costuri directeCosturi directe

Profit directProfit direct

Factori cantitativiFactori cantitativi

Volum, greutateVolum, greutate
Factori externi produsuluiFactori externi produsului

Tipul de distribuTipul de distribuŃŃieie

Politica comercialPolitica comercialăă

Nivelul urmNivelul urmăărit de servirerit de servire

LocalizareaLocalizarea

MotivaMotivaŃŃiile clienteleiiile clientelei

Structura de gestiune a magazinuluiStructura de gestiune a magazinului

PrezenPrezenŃŃa spaa spaŃŃiilor de depozitareiilor de depozitare

Produsele de marcProdusele de marcă ă concurenteconcurente



Tipuri de amplasareTipuri de amplasare

ARTICOL 4ARTICOL 4ARTICOL 3ARTICOL 3ARTICOL 2ARTICOL 2ARTICOL 1ARTICOL 1

ARTICOL 4ARTICOL 4ARTICOL 3ARTICOL 3ARTICOL 2ARTICOL 2ARTICOL 1ARTICOL 1

ARTICOL 4ARTICOL 4ARTICOL 3ARTICOL 3ARTICOL 2ARTICOL 2ARTICOL 1ARTICOL 1

ARTICOL 4ARTICOL 4

ARTICOL 3ARTICOL 3

ARTICOL 2ARTICOL 2

ARTICOL 1ARTICOL 1 DISPUNERE ORIZONTALĂ

DISPUNERE VERTICALĂ



Randamentul linearului Randamentul linearului îîn funcn funcŃŃie de ie de îînnăăllŃŃimeime

Indicele de randamentIndicele de randamentÎÎnalnalŃŃimeaimea (m)(m)

0,500,500,250,25

0,600,600,400,40

0,700,700,500,50

0,800,800,600,60

0,900,900,700,70

1,001,000,800,80

1,101,100,900,90

1,201,201,001,00

1,301,301,101,10

1,401,401,201,20

1,501,501,301,30

1,501,501,401,40

1,001,001,501,50

0,900,901,601,60

0,600,601,701,70

0,400,401,801,80

0,200,201,901,90

0,100,102,002,00

0,050,052,102,10

1,00 m

1,60 m



PLASAREA PRODUSELOR PLASAREA PRODUSELOR ÎÎN FUNCN FUNCłłIE DE MIE DE MĂĂRIME RIME ŞŞI I 
GREUTATEGREUTATE

ZONA DE 
EXTENSIE

ZONA DE 
VIZIBILITATE

ZONA DE 
APUCARE

ZONA DE 
APLECARE Voluminoase / Grele

Produse cu profit mare
InovaŃii

Produse cu frecvenŃă 
mare de cumpărare

Produse mici şi uşoare



Dispunerea produselor pe lungimea gondolelorDispunerea produselor pe lungimea gondolelor

Cerere Cerere 
foarte foarte 

puternicputernicăă
Cerere Cerere 
curentcurentăă

ImpulsImpulsImpulsImpulsCerere Cerere 
curentcurentăă

ImpulsImpulsCerere Cerere 
curentcurentăă

ImpulsImpulsImpulsImpulsCerere Cerere 
curentcurentăă

ImpulsImpuls
Cerere Cerere 
foarte foarte 

puternicputernicăă

Sens de circulaŃie



Amplasarea familiilor de produseAmplasarea familiilor de produse

La o anumitLa o anumită ă distandistanŃŃă ă fafaŃŃă ă 
de intrarede intrare

DupDupă ă o chibzuire atento chibzuire atentă ă şşi i 
o tatonare o tatonare îîndelungatndelungat

Articole de lux Articole de lux şşi alte i alte 
obiecte costisitoareobiecte costisitoare

La fel cu articolele La fel cu articolele 
cumpcumpăărate prin impulsrate prin impuls

Utilitate casnicUtilitate casnicăăBunuri de utilitate Bunuri de utilitate 
generalgeneralăă

ÎÎn spate, la cln spate, la clăădirile fdirile făărră ă 
etaj;etaj;

La etajele superioare la La etajele superioare la 
clclîîdiriledirile cu etajcu etaj

NecesitateNecesitateMMăărfuri de larg consumrfuri de larg consum

Pasajul principal, acces Pasajul principal, acces 
uuşşoror

FrecvenFrecvenŃŃa de cumpa de cumpăărare rare 
îîn cantitn cantităăŃŃi micii mici

MMăărfuri de uz curentrfuri de uz curent

Magazinele mici: lânMagazinele mici: lânggă ă 
intrare;intrare;

Magazinele mari: pasajul Magazinele mari: pasajul 
(culoarul) principal(culoarul) principal

Ca urmare a expunerii Ca urmare a expunerii 
atractive a matractive a măărfurilorrfurilor

Bunuri cumpBunuri cumpăărate sub rate sub 
impulsul momentuluiimpulsul momentului

Amplasarea mAmplasarea măărfurilor rfurilor 
îîn magazinn magazin

Modul Modul şşi motivai motivaŃŃia de ia de 
cumpcumpăărarerare

Felul mFelul măărfurilorrfurilor



Publicitatea la locul vânPublicitatea la locul vânzzăăriirii

Publicitatea la locul vânPublicitatea la locul vânzzăăriirii constituie un ansamblu de semnaliz constituie un ansamblu de semnalizăări cu ri cu 
caracter publicitar care se folosecaracter publicitar care se foloseşşte te îîn magazine n magazine şşi i îîn diverse alte suprafen diverse alte suprafeŃŃe e 
pe care se realizeazpe care se realizează ă acte de vânzare pentru atenacte de vânzare pentru atenŃŃionarea, orientarea, ionarea, orientarea, 
trezirea interesului asupra acelei suprafetrezirea interesului asupra acelei suprafeŃŃe comerciale, a unui raion, a unor e comerciale, a unui raion, a unor 
suprafesuprafeŃŃe etalate.e etalate.

Publicitatea la locul vânPublicitatea la locul vânzzăăriirii apeleaz apelează ă la mijloacele apte sla mijloacele apte să ă asigure o asigure o 
sensibilitate vizualsensibilitate vizuală ă îîn scopul atragerii clientului n scopul atragerii clientului îîntrntr--un act de schimb prin un act de schimb prin 
transformarea interesului transformarea interesului îînnnnăăscut scut îîntrntr--o motivao motivaŃŃie ie şşi, rapid i, rapid şşi convingi convingăător, tor, 
îîntrntr--un act de cumpun act de cumpăărare efectivrare efectivăă..



Publicitatea la locul vânPublicitatea la locul vânzzăării se materializeazrii se materializează ă prin:prin:

Publicitatea prin marcPublicitatea prin marcăă: amenajarea unui stand separat, special amenajat cu : amenajarea unui stand separat, special amenajat cu 
mobilier mobilier şşi supori suporŃŃi de prezentare, panouri cu texte i de prezentare, panouri cu texte explificativeexplificative privind marca  privind marca 
respectivrespectivăă

Publicitatea prin ambalaj: ambalajul constituie un mijloc de comPublicitatea prin ambalaj: ambalajul constituie un mijloc de comunicare unicare îîntre ntre 
produs produs şşi clienti client

Publicitatea prin etichetare: etichetelePublicitatea prin etichetare: etichetele reprezint reprezintă ă un punct de atenun punct de atenŃŃionare pentru ionare pentru 
fiecare produs fiecare produs îîn parte, recomandândun parte, recomandându--l subliniindul subliniindu--ll

Publicitatea prin expoziPublicitatea prin expoziŃŃii de mii de măărfuri rfuri îîn interiorul magazinului. Sunt recomandate n interiorul magazinului. Sunt recomandate 
îîn general expozin general expoziŃŃiile specializate care prezintiile specializate care prezintă ă mai multe produse dintrmai multe produse dintr--o grupo grupă ă 
de mde măărfuri, rfuri, îînrudite din punct de vedere al destinanrudite din punct de vedere al destinaŃŃieiiei

Publicitatea prin demonstraPublicitatea prin demonstraŃŃii practice. ii practice. Cea mai eficientCea mai eficientă ă formformă ă de publicitate la de publicitate la 
locul de vânzare este marfa locul de vânzare este marfa îînsnsăăşşii
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