Vremuri în schimbare:
Tactici esențiale
pentru eficiență în
sectorul de retail

Store Solutions

6 tendințe esențiale
pentru sectorul de retail
Înțelegerea
provocărilor
pieței actuale
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Păstrarea în mișcare a lanțului
de aprovizionare

Este nevoie de o cooperare mult mai strânsă
între retaileri și producători pentru ca oferta
să satisfacă cererea.
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Rentabilitatea și fluxul de
numerar

Retailerii vor continua să caute sectoare care
generează valoare suplimentară. Reducerea
complexității lanțului de aprovizionare,
automatizarea operațiunilor de reumplere a
rafturilor, testarea de noi modele de aranjare
a magazinelor pentru o experiență maximă a
cumpărătorului sunt doar câteva dintre acțiunile
care trebuie luate în considerare.
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Siguranța înainte de toate

Limitarea atingerii manuale a produselor
ar putea afecta modul de reaprovizionare a
rafturilor. Clienții tind să cumpere mai mult,
dar mai rar, iar acest lucru ar putea însemna
că unele unități de stoc vor sosi, probabil, în
ambalaje mai mari. Totuși, reaprovizionarea
mai rapidă, cu un contact manual redus, va
fi de importanță critică atât pentru siguranță,
cât și pentru eficiență.
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De ce trebuie să
vindeți mai mult, cu
resurse mai puține
Sectorul de retail se află
sub presiune mai mult ca
niciodată, iar digitalizarea
schimbă toate tiparele.

Nevoile clienților evoluează. Aceștia își schimbă
momentul când cumpără, locul în care cumpără
și modul în care cumpără. Acordă de asemenea o
atenție crescută reciclării și reducerii de deșeuri.
Grija față de mediu poate determina locul în care
aleg să își faca cumpărăturile.

Menținerea disponibilității
produselor la raft

Economie de timp

Personalizare

Experiență

Creșterea cererii clienților pentru produsele de
bază a condus la raționalizarea unităților de
vânzare. Eliminarea proceselor de reumplere
manuală a rafturilor și reaprovizionarea cu
produse direct pe paleți a fost crucială pentru
păstrarea aprovizionării magazinelor.

dintre clienți doresc
ca achiziționarea
alimentelor să fie
mai automatizată

dintre clienți
doresc experiențe
personalizate

dintre clienți
agreează produsele
noi
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56%

73%

54%

dintre clienți țin cont
de aspectul social și
ecologic

Reluarea promoțiilor

Reînceperea promoțiilor în siguranță și cu
maxim de eficiență va fi va fi una dintre
principalele priorități pentru retaileri. Din
rațiuni de siguranță, retailerii pot limita
accesul merchandiserilor în magazine pentru
reumplerea standurilor promoționale, Aceaștia
vor încuraja adoptarea promoțiilor care
sosesc pe standuri de carton gata ambalate și
pregătite pentru vânzare.
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28%

Sustenabilitate

Obținerea de eficiență operațională

Lanțul de aprovizionare va fi doar atât de
puternic pe cât cea mai slabă verigă a sa.
Limitarea activităților neesențiale și introducerea
unui grad mai mare de automatizare vor
putea ajuta retailerii să obțină o eficiență mai
mare. Paleții utilizați în comun au o calitate
standard, ceea ce îi face ideali pentru depozitele
automatizate. Gestionarea returnării acestora
este ușoară comparativ cu modelul clasic, de
schimb.

Retailerii și producătorii trebuie să satisfacă
aceste necesități în creștere, și, în același timp
să se adapteze la reglementările mai drastice
de siguranță, la livrările mai complexe și mai
frecvente și la necesitatea de a păstra minime
costurile operaționale și pe cele cu personalul,
generând în același timp venit și rentabilitate
mai mari pe metru pătrat.
Pentru a mulțumi – și loializa – acest nou profil
de client, trebuie să vă asigurați că produsele
pe care le caută sunt întotdeauna pe raft și
sunt ușor de găsit. Procesul de cumpărare
trebuie să se desfășoare ușor și eficient, fără
distrageri, precum activitățile de aprovizionare

care creează dezordine la ore de vârf, ducând la
blocarea culoarelor. De asemenea, retailerii trebuie
să găsească un echilibru între dorința clienților de
a economisi timp și experiența de cumpărare în
magazin. Aceasta în cazurile în care promoțiile pot
oferi o experiență mai bună de cumpărare și pot
crea o diferență în comparație cu alte magazine.

Deci cum puteți face experiența în
magazin cât mai ușoară și mai rentabilă
posibil, cu reaprovizionare și operațiuni
eficiente?
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CHEP vă poate sprijini

Începem de la cumpărător. Analizăm
ce trebuie să se întâmple pentru a face
mai rapidă, mai simplă și mai ieftină
aducerea produselor pe rafturile dvs. și
apoi în coșul clienților.

CHEP a ajutat mai multe companii să transporte
mai multe mărfuri în mai multe locuri și mai
eficient decât orice altă companie din lume.
Acum ne-am extins experiența lanțului de
aprovizionare până în magazin pentru a oferi
o reaprovizionare mai bună și promoții mai
eficiente.
Prin Store Solutions, vă putem oferi o echipă
devotată de profesioniști din sectoarele retail și
FMCG, care lucrează în colaborare cu retaileri și
producători europeni pentru a oferi:

soluții de retail complete
mai multe vânzări pe metru pătrat
performanță operațională mai mare
soluții sigure, prin limitare manipulării produselor
paleți reutilizabili, neutri din punctul de vedere al
emisiilor de carbon, care protejează planeta
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Descoperiți cum
puteți vinde mai mult,
cu mai puține resurse.

Store Solutions
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Un raft gol înseamnă clienți
pieduți și vânzări ratate.

Creșterea disponibilității
la raft
Retailerii beneficiază prin:

Există o preocupare din ce în ce mai mare pentru
păstrarea rafturilor aprovizionate corespunzător.
Comportamentul în schimbare al clienților face ca
reaprovizionarea manuală să devină mai dificilă,
din cauza presiunii mai mari asupra timpului
valoros al personalului.

Reducerea la minim a atingerii
mărfii de la depozit până în magazin

Efectuăm procesul de reaprovizionare în funcție
de dinamica categoriilor, astfel încât clienții
să găsească întotdeauna un stoc suficient de
produse și să poată căuta produsele pe rafturi
mai ușor, cu mai puțină muncă manuală din
partea personalului magazinului.

Mai puțin spațiu de stocare necesar
la centrul de distribuție
Mai puține operațiuni de picking,
datorită posibilităților de crossdocking

Prin analiza unui set de 65 de parametri, inclusiv
a rotației stocurilor, a proceselor și a costurilor
de manipulare operațională, echipa noastră Store
Solutions poate sugera moduri eficiente de
reaprovizionare și promovare a anumitor unități
de stoc pentru maximizarea profitului.

68%

O reaprovizionare mai rapidă
a rafturilor care conduce la
economisirea timpului de lucru

Reaprovizionarea în cadrul
magazinului, cea mai mare
oportunitate de îmbunătățire
operațională pentru următorii 5 ani*

Reaprovizionare în cadrul magazinului
Automatizarea activităților manuale
Implementarea de promoții și evenimente
Distribuția către retailer - drumul către magazin
Fiabilitatea furnizorilor de transport
Livrarea la timp a comenzilor
Viteza de rotație a stocurilor
0%
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Ajutor acordat unei
categorii pentru a
crește din nou, pe
o piață în declin
Italia, hipermarket

Obținerea unui venit mai mare
pe m2 va fi în continuare o
prioritate pentru retaileri.

Rezultate obținute

(categoriile zahăr și făină)

Categoriile zahăr și făină ale unui hipermarket
din Italia erau în declin, din cauza lipsei frecvente
a stocurilor la raft, a alocării inadecvate a
spațiului de expunere și a proporției mari de
reaprovizionare manuală a rafturilor. Navigarea
categoriilor era dificilă, iar clienții petreceau mult
timp pentru a găsi produsul dorit.

O reducere de 25% a costurilor
operaționale
Vânzările din această categorie au
crescut cu +2,69% în timp ce piața
înregistra o scădere de -11%

Prin efectuarea unei analize personalizate și
amănunțite, echipa Store Solutions a CHEP
a recomandat o soluție gata de expus în raft
pentru sortimentele cel mai bine vândute;
acestea au fost livrate magazinului direct pe
un palet tip jumătate, iar planograma a fost
modificată pentru a reflecta datele legate de
vânzări.

Reorganizarea rafturilor a reflectat
spațiul necesar pentru produsele
cel mai bine vândute
Limitarea situațiilor de ”out of stock”
datorită reaprovizionării ușoare a
rafturilor și unui nivel corect al stocurilor
1 - Unitate gata de expunere pe un palet tip jumătate
2 - Simulare de raft cu noul aranjament

1

2

CHEP Store Solutions a creat un
instrument de realitate virtuală care
vă permite să vedeți cum ar putea
arăta modificările efectuate la spațiul
de retail.
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Mai puțină muncă
manuală și un profit
mai mare din vânzări
Spania, lanț de supermarketuri
(categoria „ouă”)

Am colaborat cu un retailer din Spania
pentru a rezolva problemele cu care
se confrunta legat de categoria „ouă”.
Produsele aveau o rată mare de
deteriorare și necesitau muncă manuală
intensă pentru reaprovizionare, din partea
personalului magazinului.
Lipsa de produse pe raft a dus la pierderea
de vânzări, pentru aceasta categorie
importantă.
După efectuarea unei analize
personalizate, echipa CHEP Store
Solutions a identificat un proces de
reaprovizionare mai eficient: cartoane de
ouă gata de expunere, livrate magazinului
pe un palet de expunere de tip sfert.
Astfel, acestea au putut fi introduse
direct pe rafturi, limitând munca manuală
necesară și riscul de deteriorare.

“

Prin trecerea la paletul de tip
sfert am câștigat eficiență în procesul
de reaprovizionare. De asemenea, am
îmbunătățit vizibilitatea produsului la
raft, ceea ce a însemnat o creștere a
vânzărilor.”
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Rezultate obținute

-65%

costuri
operaționale

+7%

creștere de
vânzări

-20%

reducerea
gradului de
deterioare

José Luis Rodríguez
Director de logistică la
AhorraMas
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Promoții mai
eficiente

Palet de expunere de tip sfert, din plastic,
STATIC ȘI PE ROTILE, Q+

Execuția promoțiilor în magazin este
o activitate complexă, dar ele sunt
esențiale pentru generarea de venituri
atât pentru producători, cât și pentru
retaileri.

Accelerează execuția
în magazin datorită
dimensiunii standard

Cât de importante sunt
promoțiile pentru alegerea
magazinului în care vă faceți
cumpărăturile?

1
Reduce riscul de
deteriorare prin sistemul
de fixare Blue Click®

1 din 5 clienți susțin că ar schimba
magazinul datorită promoțiilor.*
Dacă clienții nu pot găsi ofertele pentru care au venit,
acest lucru va avea impact asupra loialității generale
față de magazin și, în final, asupra veniturilor obținute
din vânzări.

Am creat o gamă de paleți de expunere de tip sfert, din
plastic, pentru executarea mai eficientă a promoțiilor.
Aceștia au o dimensiune standard de 60 cm x 40 cm și
pot fi manevrați cu ușurință, în siguranță, cu un stivuitor,
putând fi preluați din toate laturile.
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Soluții circulare
durabile

Cum funcționează promoțiile cu standuri
pre-ambalate și gata de vânzare?

3

Am colaborat strâns cu producătorii, designerii de
ambalaje, furnizorii care se ocupă de co-ambalarea
și transportul standurilor promoționale și cu retailerii
pentru a face mai ușoară și mai eficientă executarea
promoțiilor.

* Efectul Trifecta, Câștigarea inimii, a minții și a portofelului
cumpărătorului -The Nielsen Company (SUA) LLC, 2019

Mai puține atingeri,
fără asamblare
manuală în magazin

1

Standurile din carton sunt produse și apoi coambalate.

2

Acestea sunt fixate pe platforma de expunere din
plastic doar printr-un clic, utilizând sistemul de
fixare Blue Click® de la CHEP.

3

Apoi sunt preîncărcate cu produse și asigurate
pentru transport cu carton sau folie de plastic.
Unitățile gata de expunere sunt trimise apoi,
prin intermediul lanțului de aprovizionare,
către magazin.

Palet de expunere din plastic,
static, Q+
Palet de expunere din plastic,
pe rotile, Q+
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Creșterea
productivității spațiului
din magazinul dvs.

Am lucrat cu o categorie de cereale pentru micul dejun
dintr-un lanț de supermarketuri din Spania pentru a
genera o creștere a vânzărilor, căutând soluții flexibile în
privința modului în care anumite sortimente erau expuse
la raft și în afara raftului.
Cerealele pentru micul dejun fiind o categorie de
destinație, era percepută ca o categorie cu un potențial
limitat pentru creștere și pentru a genera cumpărături de
impuls.

Planul magazinului

Case de marcat

Spania, lanț de supermarketuri
Cereale pentru micul dejun (Clasic)

Produse de uz casnic

Produse lactate

4
Sănătate și frumusețe

Am creat unități de expunere compuse din palet de tip
sfert CHEP și anumite produse din categorie, pentru a
reaproviziona raftul și pentru a le plasa în afara raftului
pentru a genera impulsivitate.

Produse congelate

Băcănie
Băcănie

Produse cu preț redus

Băuturi alcoolice

3
Băuturi răcoritoare

Rezultate valorice obținute

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

Băcănie

Pe raft
Cap de gondolă

2

Cereale

Produse cu preț redus

Produse proaspete

1
Cereale

Produse de panificație

În afara rafturilor
Categorii de crossconsum
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O execuție mai bună
din Ziua 1 a calendarului
de promoții
Irlanda, lanț de magazine mici
(Categoria băuturi răcoritoare)

Întrucât canalul de magazine de
proximitate s-a extins rapid în ultimii
ani, tot mai mulți clienți și-au schimbat
obiceiurile - cumpără mai puțin și fac
vizite mai frecvente la magazin.
Post-Covid19, magazinele de proximitate
sunt sub o presiune și mai mare pentru
a se reaproviziona și a servi clienții în
siguranță. Deoarece personalul are multe
roluri și echipamente de manipulare
insuficiente, reaprovizionarea eficientă
este o prioritate esențială.

Rezultate obținute

96%
+ 49%

x5

conformitate în ziua 1
(standurile au fost în magazin
din prima zi a promoției)
creștere a vânzărilor comparativ
cu activarea promoției din anul
anterior
mai puțin timp necesar
pentru organizarea unei
promoții în magazin

Am lucrat cu un lanț de supermarketuri
din Irlanda pentru a vedea cum își pot
îmbunătăți acestea execuția promoțiilor
cum pot genera o creștere mai mare a
vânzărilor și cum pot reduce timpul total
necesar personalului magazinului pentru
implementarea promoțiilor.

“

Ne-ar plăcea ca promoțiile
să vină ambalate în acest fel. Dacă
produsul nu se vindea în locul unde
îl poziționasem inițial, am putut
repoziționa display-ul ușurință într-un
loc mai bun.”
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Proprietar de supermarket
Irlanda

Unitate gata de promoție
pe un palet de expunere
Q+ cu rotile
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Sustenabilitatea
este ADN-ul nostru
Clienții sunt acum mai bine informați și dispuși
să plătească mai mult pentru mărcile care le
împărtășesc valorile.
Conceptul „reutilizării” a devenit o reală preocupare
pentru consumatorii care caută moduri de a
reduse consumul de resurse naturale ale planetei.
De la pungi de cumpărături reutilizabile, până
la cumpărarea de produse vrac pentru a evita
ambalajele secundare, modul de viață sustenabil
se extinde continuu la tot mai multe produse și
categorii.
De peste 70 de ani, CHEP face parte dintr-un
sector economic care presupune utilizare în comun
și reutilizare. Modelul nostru presupune „utilizare
în comun, reparare și reutilizare din nou”. Numim
acest lucru „economie circulară”.
Ambiția noastră este să obținem un impact net
pozitiv prin operațiunile noastre.

Cum?

E
 xcludem deșeurile și poluarea din
etapa de proiectare
Ne proiectăm produsele astfel încât să evităm
deșeurile și să asigurăm un ciclu lung de viață a
produselor. Utilizăm 100% lemn certificat pentru
paleții din lemn. Forțăm și mai mult procesul
de invoație, astfel am conceput primii paleți de
expunere Q+ pe rotile realizați din plastic reciclat
post-consum ceea ce înseamnă „plastic colectat
după consum”.

Reducerea deșeurilor este vitală pentru
planeta noastră. Și este din ce în ce
mai importantă și pentru clienții dvs.

C
 alculator al beneficiilor sistemului
de reutilizare
Folosind propria metodologie brevetată de analiză
a ciclului de viață, calculăm amprenta de carbon
exactă a paleților noștri începând de la etapa
de producție, pe tot parcursul ciclului de viață al
acestora. Aceasta ne ajută să oferim clienților
transparență în ceea ce privește amprenta de
mediu și economiile pe care le pot efectua folosind
sistemul de utilizare în comun și reutilizare CHEP.

100%

Neutralitate din punct
de vedere al emisiilor
de carbon

Încercați gratuit aici:
www.powerofpooling.com

P
 aleți neutri din punct de vedere al
emisiilor de carbon
Paletul nostru de expunere, de tip sfert,
din plastic, Q+ este primul produs de pe piață
100% neutru din punct de vedere al emisiilor de
carbon. Aceasta reprezintă o invitație atât pentru
producători, cât și pentru retaileri de a se gândi la
modalități sustenabile de promovare în magazin,
pentru a reduce utilizarea de resurse naturale,
precum și a propriilor amprente de carbon.
Folosind modelul CHEP de utilizare în comun și reutilizare,
lanțurile de aprovizionare ale clienților noștri au economisit:

Pentru a obține neutralitatea din punct
de vedere al emisiilor de carbon pentru
acest produs, investim anual în proiecte de
reîmpădurire prin parteneriatul nostru cu
Natural Capital Partners.

CO2

1,7 mil.
de copaci

2 mil. 2.600 mil. 1,3 mil
t de CO2

de litri de apă

t de deșeuri

1,7 mil

m3 de lemn

(2019)
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Construirea unui viitor mai bun pentru
consumatori începe cu modul în care
colaborăm astăzi.
Orice colaborare începe cu o conversație.
Dacă doriți să aflați mai multe despre ce poate
face CHEP Store Solutions pentru dvs., pentru
compania dvs. și pentru clienții dvs., vă rugăm
să ne contactați.

CHEP România
+40 372 218 000
www.chep.com/ro/ro/store-solutions-key-tactics-retail-efficiency
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