Stand-To-Go!
Nowe standardy promocji

70%
Miej wpływ
na decyzje
zakupowe
konsumentów

52%
Polaków
przyznaje, że
kupuje głównie
podczas promocji
w sklepie

Konsumentów
decyduje o
zakupie podczas
wizyty w sklepie

20%
Promocji jest
przeprowadzanych
w nieefektywny
sposób

Czy wiesz,
jak dla
Twoich
produktów
…

Zwiększyć

Zwiększyć

ilość miejsca
w sklepie

sprzedaż na
promocji
nawet 7-kronie

Poprawić
widoczność
w sklepie bez
angażowania sił
sprzedaży

Zwiększyć
dystrybucję,
w tym nowości

Zaangażować
pracowników
sklepów w
budowanie
eskpozycji

Siła zatowarowanych standów

Twój produkt bardziej widoczny, dostępny, atrakcyjny!
Większa sprzedaż do 700% w
porównaniu z półką!*
Spójny, wygląd, produkty,
komunikacja w każdym sklepie
Zwiększony zwrot inwestycji na
promocji (ROI)

Większe zaangażowanie
pracowników sklepu
Zapewnienie bezpieczeństwa dla
kupującego, przedstawicieli
handlowych oraz załogi sklepu
Poszerzenie dystrybucji lub
testowanie nowości
*7-krotny wzrost sprzedaży: CHEP, wewnętrzne studium przypadku marki Punica w Rewe w Niemczech

NOWA
Kompleksowa
usługa CHEP

NOWE KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE

To proste
z CHEP!
WYBIERZ
• 1 z 3 typów standów
• Termin realizacji (nawet w 5 tygodni)
• Miejsce dostawy (aż 19 sieci handlowych lub Twój magazyn)

DOSTOSUJ
• Nanieś swoją indywidualną grafikę
• Wybierz liczbę półek
• Określ zatowarowanie

ZAMÓW
• Od 120 zł za stand już od 50 szt.!
• Uproszczone formalności
• Jedna osoba kontaktowa

Od domowego kucharza
do bohatera w punkcie sprzedaży
„Rozwiązanie CHEP przekonało
nas swoim kompleksowym
podejściem – wszystko z jednego
źródła, oraz przedziałem
cenowym. Nie mieliśmy innego
wyboru, jak tylko wykorzystać
okazję. ”

Jin-Woo Bae
Współzałożyciel i CMO Bone Brox

Start-up z sektora spożywczego:
rozszerzenie biznesu
„Pełna zaufania współpraca z firmą
CHEP szybko pokazała nam, że
wejście do handlu detalicznego
zakończy się sukcesem”.

Marc Timothy Schotter
Współzałożyciel Insnack GmbH

Przedsiębiorcy spożywczy INSNACK sprzedają batony
zawierające owady. Wraz z CHEP podbijają teraz handel
detaliczny, dzięki atrakcyjnym promocjom ekspozycyjnym a
niewielkim wysiłkiem.

Specyfikacja standu owijka paletowa z
topperem

display na produkty samonośne (butelki, puszki, pudełka itp.)
•

Liczba warstw: max 5

•

Liczba sztuk lub opakowań zbiorczych: max 250

•

Liczba pre-packów średnio na 1 miejsce dostawy: min 50 szt.

•

Liczba pre-packów w 1 zamówieniu: od 50 do 600 szt.

•

Maksymalna waga zatowarowania całego pre-packa: 250kg

•

Wymiary gotowego pre-packa (zew.):

•

Szer. 600mm x Głęb. 400mm x Wys. 1450mm (1700mm z topperem)

•

Wymiary gotowego pre-packa (wew.):

•

Szer. 570mm x Głęb. 368mm

•

Grubość przekładek pomiędzy warstwami: 3mm

•

Cena za 1 pre-pack przy spełnionym standardzie: 120 zł netto

•

Poza standardem – wycena indywidualna

Specyfikacja standu z regulowaną
wysokością półek z topperem - monolit
•

Liczba półek: max 5

•

Liczba sztuk lub opakowań zbiorczych: max 250

•

Liczba pre-packów średnio na 1 miejsce dostawy: min 50 szt.

•

Liczba pre-packów w 1 zamówieniu: od 50 do 600 szt.

•

Maksymalne obciążenie półki (każdej osobno): 15kg

•

Wymiary gotowego Pre-packa (zew.):

•

Szer. 600mm x Głęb. 400mm x Wys. 1450mm (1700mm z topperem)

•

Wewnętrzne wymiary półki:

•

Szer. 565mm x Głęb. 349mm x Wys. 113mm*

*113 mm to wielkość prześwitu między kolejnymi półkami; półki są regulowane o
wielokrotność tego wymiaru. Najwyższa półka może być zamocowana na wysokości 1170
mm.
•

Cena za 1 pre-pack przy spełnionym standardzie: 160 zł netto

•

Poza standardem – wycena indywidualna

Specyfikacja standu modułowego
o wysokości półki ok. 19cm, bez toppera

•

Liczba półek: 4

•

Liczba sztuk lub opakowań zbiorczych: max 250

•

Liczba pre-packów średnio na 1 miejsce dostawy: min 50 szt.

•

Liczba pre-packów w 1 zamówieniu: od 50 do 600 szt.

•

Maksymalne obciążenie półki (każdej osobno): 20kg

•

Wymiary gotowego Pre-packa (zew.):

•

Szer. 600mm x Głęb. 400mm x Wys. 1100mm (zależnie od liczby półek)

•

Wewnętrzne wymiary półki:

•

Szer. 551mm x Głeb. 358mm x Wys. 176mm

•
•

Cena za 1 pre-pack przy spełnionym standardzie: 135 zł netto

•

Poza standardem – wycena indywidualna

Specyfikacja standu modułowego
o wysokości półki ok. 25cm, bez toppera

•

Liczba półek: 3

•

Liczba sztuk lub opakowań zbiorczych: max 250

•

Liczba pre-packów średnio na 1 miejsce dostawy: min 50 szt.

•

Liczba pre-packów w 1 zamówieniu: od 50 do 600 szt.

•

Maksymalne obciążenie półki (każdej osobno): 20kg

•

Wymiary gotowego Pre-packa (zew.):

•

Szer. 600mm x Głęb. 400mm x Wys. 1100mm (zależnie od liczby półek)

•

Wewnętrzne wymiary półki:

•

Szer. 551mm x Głęb. 358mm x Wys. 239mm

•

Cena za 1 pre-pack przy spełnionym standardzie: 125 zł netto

•

Poza standardem – wycena indywidualna

Zapytaj mnie o
szczegóły!

Zuzanna Halkiewicz
Inside Sales Coordinator
M: +48 734 442 522

Promotionworld_pl@chep.com

