Czas zmian:
Sposoby poprawy
efektywności
w sklepie

Rozwiązania dla sieci

6 kluczowych trendów
wpływających na handel
detaliczny
Aktualne wyzwania
rynkowe
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U
 trzymanie łańcucha dostaw
w ruchu

Sieci handlowe i producenci muszą ściślej
współpracować, aby zaspokoić popyt na
rynku.
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N
 owe podejście do bezpieczeństwa

Ograniczenie kontaktu z produktem może
wpłynąć na sposób uzupełniania półki.
Kupujący robią większe zakupy, ale rzadziej.
Może to oznaczać, że niektóre SKU będą
dostarczane w większych partiach.
Szybsze uzupełnianie półki będzie miało
zasadnicze znaczenie dla sieci handlowych,
bezpieczeństwa kupujących, jak i wydajności
procesów.
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Sieci handlowe podlegają
obecnie ogromnej presji
rynkowej, a upowszechnianie
technologii cyfrowej przełamuje
dotychczasowe schematy.
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Utrzymanie dostępności produktu

Rosnące zapotrzebowanie klientów na
podstawowe produkty doprowadziło do
ograniczenia szerokości asortymentu.
Wyeliminowanie zbędnych półek i uzupełnianie
produktów bezpośrednio na paletach było
kluczowe dla utrzymania zaopatrzenia sklepów.

Potrzeby kupujących ewoluują. Zmieniają się zasady,
kiedy, gdzie i jak robią zakupy. Rosnąca świadomość
ekologiczna dotycząca właściwego gospodarowania
odpadami oraz zrównoważonego rozwoju oznacza,
że ludzie zastanawiają się co kupują.

Oszczędzaj
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Bądź
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73%

klientów chce, by
zakupy żywności
były bardziej
zautomatyzowane
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28%

Zachowuj
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54%

klientów jest
świadomych
społecznie
i środowiskowo

Rentowność i zwiększenie sprzedaży

Sieci handlowe nieustannie szukają obszarów
do zwiększenia swojej konkurencyjności.
Usprawnienie łańcucha dostaw, dostosowanie
półki w celu poprawy dostępności produktu,
testowanie nowych układów przestrzeni
sklepowej dla zwiększenia efektywności – to
tylko niektóre z działań do rozważenia.
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Sprzedawaj więcej
przy mniejszych
nakładach
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Wznowienie promocji

Bezpieczne i skuteczne wznowienie promocji
będzie kluczowe dla większości sieci. Optymalne
zarządzanie zapasami, sprzedaż bezpośrednio
z palet oraz ograniczenie merchandisingu dzięki
większej liczbie standów pre pack może być
sposobem na bezpieczniejszą promocję.
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Zwiększanie wydajności operacyjnej

Łańcuch dostaw będzie tak mocny, jak jego
najsłabsze ogniwo. Ograniczenie działań
niezwiązanych z podstawową działalnością
i wprowadzenie większej automatyzacji może
pomóc w zwiększeniu wydajności. Palety
wielokrotnego użytku mają unormowaną
jakość, dzięki czemu idealnie nadają się do
zautomatyzowanych magazynów. Zwracanie ich
jest bardzo łatwe w porównaniu do klasycznego
modelu wymiany.

Sieci handlowe oraz producenci muszą
sprostać rosnącym wymaganiom, a także
dostosować się do nowych rygorów
bezpieczeństwa, co może skomplikować
proces dostawy, konieczność utrzymania
kosztów operacyjnych i kosztów zatrudnienia
przy jednoczesnym generowaniu większych
przychodów i zysku na metr kwadratowy.
Aby zadowolić tych nowych klientów i utrzymać
ich lojalność, należy upewnić się, że produkty,
po które przyjeżdżają, są zawsze na półkach
i łatwo je znaleźć. Zakupy powinny przebiegać

płynnie i sprawnie, bez zakłóceń takich jak doraźne
działania uzupełniające w godzinach szczytu, które
powodują blokowanie alejek w sklepie. Ponadto
sieci muszą zwrócić uwagę na tempo robienia
zakupów i czas przebywania klientów w sklepie.
Promocje mogą wzmocnić konkurencyjność sklepu
oraz wyróżnić go na tle innych sieci.

Jak więc sprawić, by zakupy w sklepie
były łatwe i przyjemne dla klientów przy
minimalnym kontakcie z produktem
i skutecznej organizacji sprzedaży?
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W tym może
pomóc CHEP
Kupujący w centrum uwagi.
Analizujemy co trzeba zrobić, by
produkty szybciej, łatwiej i taniej
trafiały na półki i do koszyków
kupujących.

Firma CHEP pomogła większej ilości firm
przemieścić więcej towarów do większej liczby
miejsc, bardziej skutecznie niż jakakolwiek inna
firma na ziemi.
Teraz oferujemy Państwu także specjalistyczną
wiedzę z zakresu organizacji sprzedaży,
zapewnienia lepszego uzupełniania zapasów oraz
skuteczniejszych promocji.
Rozwiązaniami dla sklepów zajmuje się dedykowany
zespół ekspertów FMCG i handlu nowoczesnego,
którzy współpracują z europejskimi sieciami
handlowymi i producentami, aby dostarczać:
kompleksowe rozwiązania dla handlu detalicznego
większą sprzedaż na metr kwadratowy
zwiększoną wydajność operacyjną
minimum kontaktu z produktem
neutralne węglowo palety wielokrotnego użytku,
które minimalizują wpływ na środowisko
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Dowiedz się, jak sprzedawać
więcej przy mniejszym
nakładzie.

Rozwiązania dla
sklepów
5

Puste półki to nie tylko
utracona sprzedaż.
To również strata klientów.

Lepsza dostępność
na półce
Korzyści dla sieci
handlowych:

Dobre zaopatrzenie półek zyskuje na znaczeniu.
Zmiana zachowań klientów oznacza, że
uzupełnianie produktów na półkach staje się
istotnym elementem procesu przy większej presji
na efektywne wykorzystanie czasu personelu.

Minimum kontaktu z produktem

Uzupełnianie pólki jest uzależnione od dynamiki
kategorii. Kupujący powinni mieć zawsze dostęp
do produktu, którego szukają, nie powinno to
jednak stanowić dodatkowego obciążęnia dla
personelu sklepu.

Mniejsza powierzchnia magazynowa w
centrum dystrybucji
Zmniejszenie ilości operacji poprzez
wykorzystanie cross docking

Analizując zestaw ponad 65 parametrów, w tym
rotację SKU, procesy obsługi operacyjnej
i koszty, nasz zespół Store Solutions może
zaproponować skuteczne sposoby uzupełnienia
i promocji wybranych SKU w celu uzyskania
maksymalnego zwrotu.

68%

Szybsze uzupełnianie półki i
oszczędność czasu pracy

Uzupełnianie towarów w
sklepie - największy potencjał
do zwiększenia efektywności
w sklepie w ciągu najbliższych
5 lat*

Uzupełnienie towarów w sklepie
Automatyzacja procesów
Realizacja akcji promocyjnych
Organizacja dystrybucji
Rzetelność przewoźników
Punktualne dostarczanie zamówień
Zarządzanie zapasem
0%
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*CHEP& IGD – ankieta globalnych sieci handlowych i producentów, 2019
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Wspieranie wzrostu
kategorii na kurczącym
się rynku

Włochy, hipermarket

Większe przychody na m2
będą nadal kluczowe.

Uzyskane wyniki

(kategorie: cukier i mąka)

Kategorie cukru i mąki we włoskim
hipermarkecie notowały spadki z powodu
częstych braków, niedostosowania półki do
potencjału produktu i zbyt częstej potrzebie
ręcznego uzupełniania półki. Przeglądanie
kategorii było trudne, a kupujący spędzali dużo
czasu, aby znaleźć pożądany produkt.

Obniżenie kosztów operacyjnych o 25%

Wzrost kategorii o 2,69%, przy
zmniejszeniu się rynku o 11%

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy
CHEP Store Solutions przedstawiło propozycję
rozwiązań dla najlepiej sprzedających się SKU
z wykorzystaniem półpalet. Planogramy zostały
dostosowane do wielkości sprzedaży oraz rotacji
produktów.

Udział na półce odzwierciedlał
najlepiej sprzedające się produkty
Wyeliminowanie braków dzięki
łatwiejszemu uzupełnianiu i
monitorowaniu zapasów
1 - Gotowa jednostka ekspozycyjna na półpalecie
2 - Symulacja nowego układu półek

1

2

CHEP Store Solutions opracowało
narzędzie oparte na wirtualnej
rzeczywistosci, które pozwala
wizualizować możliwe zmiany w
sklepie.
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Mniej pracy i
większa sprzedaż

Hiszpania, sieć supermarketów
(kategoria: jajka)

Współpracowaliśmy z hiszpańską siecią
handlową, aby sprostać wyzwaniom,
które pojawiły się w kategorii jaj.
Produkty charakteryzowały się wysokim
współczynnikiem uszkodzeń, a ich
uzupełnianie wymagało dużego nakładu
pracy personelu sklepu.
Puste półki prowadziły do utraty sprzedaży
w kluczowej kategorii.
Po przeprowadzeniu analizy zespół CHEP
Store Solutions określił bardziej efektywny
proces uzupełniania: gotowe jednostki
sprzedażowe dostarczane do sklepów na
ćwierćpaletach. Dzięki temu towar mógł
być wprowadzany bezpośrednio w miejsce
półki, co ograniczyło nakład pracy i ryzyko
uszkodzeń.

„

Dzięki przejściu na
ćwierćpalety zwiększyliśmy
efektywność procesu uzupełniania
zapasów. Poprawiliśmy także
widoczność produktu, co przełożyło
się na wzrost sprzedaży”.
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Uzyskane wyniki

-65%
+7%
-20%

koszty
operacyjne

wzrost
sprzedaży
uszkodzenie
produktu

José Luis Rodríguez
dyrektor ds. logistyki AhorraMas
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Skuteczniejsze
promocje

plastikowa ćwierćpaleta
ekspozycyjna
statyczna lub mobilna

Planowanie i realizacja promocji
w sklepach są skomplikowane, ale
są one kluczowym generatorem
przychodów zarówno dla producentów
jak i sieci.

Ułatwia czynności w
sklepie ze względu na
standardowy rozmiar

Jak ważne są promocje przy
wyborze sklepu?

1

1 na 5 kupujących deklaruje
zmianę sklepu w oparciu o
dostępne promocje.*

Większa stabilność standu
i bezpieczeństwo produktu
dzięki systemowi Blue
Click®

Jeśli kupujący nie znajdzie oferty, której szuka, wpłynie
to negatywnie na ogólną lojalność wobec sklepu, a w
konsekwencji na przychody ze sprzedaży.

W ofercie posiadamy plastikowe palety ekspozycyjne,
pozwalające na efektywną realizację promocji.
Mają standardowe wymiary 60 cm x 40 cm oraz są
bezpieczne i łatwe w obsłudze za pomocą wózka
widłowego.
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Ekologiczne palety
wielokrotnego użytku

Jak działają standy pre-pack?

3

CHEP ściśle współpracuje z producentami,
projektantami POSM (Point Of Sales Materials), firmami
coopakingowymi i sieciami handlowymi, aby realizacja
promocji była łatwiejsza i bardziej efektywna.

* Badanie „Trifecta Effect, Winning Shopper’s Hearts, Minds and
Wallets” – Nielsen Company (US) LLC, 2019

Mniej kontaktu z produktem
nie wymaga ręcznego
montażu w sklepie

1

Kartonowe displaye są dostarczane do firmy
copackingowej i następnie montowane do palety
CHEP za pomocą BlueClick.

2

Standy zostają wypełnione produktami oraz
zabezpieczone do wysyłki.

3

Gotowe jednostki sprzedażowe płynnie przechodzą
przez łańcuch dostaw i trafiają do sklepu.

4

Wystarczy zdjąć zabezpieczenie transportowe i
ustawić stand we właściwym miejscu.

5

GOTOWE!

Q+ stacjonarna
plastikowa paleta ekspozycyjna
Q+ mobilna
plastikowa paleta ekspozycyjna
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Każdy m2 sklepu
może pracować
dla Ciebie
Hiszpania, sieć supermarketów
Płatki śniadaniowe (klasyczne)

Układ powierzchni sklepu

Współpracowaliśmy z hiszpańską siecią supermarketów,
aby zapewnić wzrost sprzedaży w kategorii płatków
śniadaniowych. Udało nam się to osiągnąć dzięki
zwiększeniu elastyczności w sposobie ekspozycji
wybranych produktów na półkach i poza nimi.

Nabiał

4

Kasy

Płatki śniadaniowe były postrzegane jako kategoria
docelowa, z ograniczonymi możliwościami zwiększenia
sprzedaży.

AGD

Chemia i kosmetyki

Wykorzystując nasze ćwierćpalety zamiast
standardowych półek i umieszczając gotowe standy prepack w często odwiedzanych miejscach w sklepie udało
sie uzyskać znaczny wzrost sprzedaży.

Mrożonki

Artykuły spożywcze
Artykuły spożywcze

Oferty specjalne

Alkohole

3
Napoje

Uzyskane wyniki

1
2
3
4
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32%
+ 81%
+ 96%
+ 79%
+

Artykuły spożywcze

W regale
Czoło regału

2

Płatki śniadaniowe

Oferty specjalne

Świeże produkty

1
Płatki śniadaniowe

Pieczywo

Wyspa promocyjna
Przy produktach
komplementarnych
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Dostępność
promocji od
pierwszego dnia
Irlandia, sieć sklepów spożywczych
(kategoria: napoje)

Przez ostatnie lata kanał convenience
rósł szybciej niż inne kanały sprzedaży,
a kupujący przywykli do mniejszych i
częstszych zakupów w lokalnych sklepach.
W wyniku pandemii COVID-19, sklepy
te znajdują się pod jeszcze większą
presją sprawnego uzupełniania towaru
i bezpiecznej obsługi klientów. Gdy
pracownicy muszą pełnić wiele ról i nie
dysponują specjalistycznym sprzętem,
sprawne uzupełnianie towaru może być
wyzwaniem.

Uzyskane wyniki

96%
+ 49%

x5

dostępność od 1. dnia
(ekspozycje były w sklepie od
pierwszego dnia promocji)
wzrost sprzedaży w porównaniu
z okresem promocji w zeszłym
roku na palecie stacjonarnej
mniej czasu potrzebnego
na przygotowanie
promocji w sklepie

Współpracowaliśmy z siecią
supermarketów w Irlandii, aby
dowiedzieć się, w jaki sposób można
poprawić efektywność promocji, uzyskać
wzrost sprzedaży i skrócić ogólny czas
potrzebny na przygotowanie sklepu.

„

Chcielibyśmy, aby promocje
zawsze przebiegały w ten sposób.
Jeśli towar nie sprzedawał się
w wybranym miejscu, to można
było bardzo łatwo zmienić jego
lokalizację”.

16

właściciel sklepu
Irlandia

Promocja przygotowana
na palecie mobilnej Q+
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Zrównoważony rozwój
leży w naszej naturze
Kupujący są bardziej świadomi i chętniej wybierają
marki, które wspierają istotne dla nich wartości.
Koncepcja palety wielokrotnego użytku wpisuje
się w nowe wymagania etyczne. Od wielorazowych
toreb na zakupy po kupowanie luzem bez zbędnego
opakowania - podejście przyjazne środowisku
obejmuje coraz więcej kategorii i produktów
codziennego użytku.

Zmniejszenie ilości odpadów ma zasadnicze
znaczenie dla naszej planety. Rozumieją to
również kupujący.

Kalkulator poolingowy
Korzystając z autorskiej, certyfikowanej
metodologii opartej o analizę cyklu życia produktu,
obliczamy ślad węglowy naszych palet od chwili
produkcji aż do ich utylizacji. Dzięki temu możemy
pokazać pozytywny wpływ na środowisko naszych
partnerów i klientów.

100%

Model biznesowy CHEP już od 70 lat oparty
jest na Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Jego
kluczową cechą jest udostępnianie, użycie, naprawa
i ponowne użycie palety. Podejście to od samego
początku wpisane jest w nasze DNA.
Celem CHEP jest osiągnięcie pozytywnego wpływu
środowiskowego netto w całym łańcuchu dostaw.

Neutralność węglowa

Wypróbuj za darmo:
www.powerofpooling.com

Palety neutralne węglowo

Jak?

Eliminacja odpadów
i zanieczyszczeń
Projektujemy nasze nośniki, aby unikać
marnotrastwa surowców i zapewnić im jak
najdłuższe życie. 100% drewna do produkcji
naszych palet pochodzi z certyfikowanych źródeł.
Przesuwamy granice innowacyjności, prezentując
pierwszą mobilną paletę ekspozycyjną Q+
wykonaną w całości z plastiku pochodzącego z
recyklingu.

Nasza plastikowa ćwierćpaleta ekspozycyjna Q+
to pierwszy w 100% neutralny węglowo produkt
na rynku. To rozwiązanie dla producentów i sieci
handlowych, dla których istotne są: zrównoważony
rozwój, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych
oraz zmniejszenie śladu weglowego.

Dzięki CHEP klienci osczędzają:

Aby zapewnić neutralność węglową
nośników, co roku inwestujemy w projekty
zalesiania w ramach partnerstwa z Natural
Capital Partners.

CO2

1,7 mln
drzew

2 mln 2600 mln 1,3 mln 1,7 mln
ton CO2

litrów wody

ton odpadów

m3 drewna

(2019)
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Budowanie lepszej przyszłości zaczyna się od
współpracy.
A współpraca zawsze zaczyna się od rozmowy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co
CHEP Store Solutions może zrobić dla Ciebie,
Twojej firmy i Twoich klientów, skontaktuj się
z nami.

CHEP Polska
+22 874 45 00
www.chep.com/pl/pl/store-solutions-key-tactics-retail-efficiency

Rozwiązania dla sieci

