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Makro testuje dostawy do sklepów

Regały do ekspozycji owoców i warzyw to coś zdecydowanie więcej niż tylko
powierzchnia ekspozycyjna – to także ważny element aranżacji, który ma
budować odpowiedni wizerunek sklepu.

Co czeka rynek w 2012 roku? - czołowi
menadżerowie dalecy od paniki
Koniec prężenia muskułów, pora przejść
do konkretów

Czas zwykłych mebli sklepowych już minął, także w przypadku działów warzywnych. –
Proste regały z blachy walcowanej na zimno, służące do podtrzymywania skrzynek
z warzywami, to zamierzchła przeszłość – przekonuje Magdalena Skowrońska z firmy
Wanzl. Podkreśla, że nowocześnie zaaranżowany i wyposażony dział warzywno-owocowy zatrzymuje klienta, działa na zmysły wzroku i węchu, pobudza wyobraźnię
smakową, słowem – nie pozwala przejść obojętnie. Dlatego stoisko warzywno-owocowe znajduje się często przy wejściu i jest tak zaprojektowane, by kupujący na
chwilę przy nim przystanął.
Jedną z podstawowych zasad aranżacji tej części sklepu jest maksymalne
wykorzystanie powierzchni sprzedaży. Dlatego tak ważny jest właściwy dobór
wyposażenia. Wystrój stoiska to najczęściej połączenie nowoczesnego, przeważnie
modułowego mebla z designem zgodnym ze strategią wizerunkową placówki.
Najczęstsze błędy w wyposażeniu stoiska owocowo-warzywnego wynikają z braku
pomysłu na jego aranżację. Meble są wtedy często przypadkowo dobrane. Zdarza się,
że owoce i warzywa przechowywane są w nieestetycznych, przeznaczonych do
transportu opakowaniach. Nie sprzyja to budowaniu wizerunku sklepu.
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Trudne czasy wymagają agresywnej
polityki cenowej
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Niepełnosprawność w cenie
Kwas im niestraszny
Regały wykorzystywane na stoiskach owocowo-warzywnych wykonane są zwykle
z metalu i wykończone drewnem. – Metal daje bowiem odpowiednią sztywność
i stabilność, a drewno kojarzy się z naturalnością. Ważną cechą mebli na owoce
i warzywa jest ich odporność, np. na kwasy z soków owocowych – opisuje
przedstawicielka firmy Wanzl.
Oferta rynkowa dla stoisk sprzedających tego typu asortyment obejmuje chociażby
nowoczesne stoły do profesjonalnej prezentacji towaru. Ich blaty projektowane są
z myślą o ustawieniu dwóch poziomów skrzynek, które można montować pod różnym
kątem nachylenia. Powierzchnię ekspozycyjną zwiększa się dodatkowo poprzez dolne
dostawki lub górne nadstawki. Całość uzupełnia wygodna listwa cenowa oraz
dyspenser na torebki foliowe. Nogi stołu mogą być owalne, tradycyjne lub składane,
nożycowe. Pochylny blat opcjonalnie wykańcza się rusztem metalowym lub np.
ciemnym drewnem. Meble te są bardzo estetyczne, łatwe do utrzymania w czystości,
lekkie, a jednocześnie solidnie wykonane. Łatwo je w razie potrzeby przestawiać,
zestawiać z innymi w ciągi czy uzupełniać np. wiklinowymi koszami.
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A może funkcjonalna wyspa?

ASORTYMENT
Jak informuje krakowska firma ABM, regały na warzywa i owoce najczęściej
wykonywane są na bazie regału metalowego oraz z drewna klejonego i lakierowane na
zielono lub w kolorze naturalnego drewna. Do wykończenia stosuje się lakierobejcę na
bazie wody lub powierzchnię poddaje się olejowaniu. Mebel olejowany zachowuje
kolor naturalnego drewna i wygląda naturalnie. Szerokość regału oraz wymiary półek
są tak dobrane, żeby efektywnie wykorzystać przestrzeń i wstawić skrzynki
standardowej wielkości.
Ciekawym rozwiązaniem dla działu owocowo-warzywnego jest wolno stojąca, owalna
wyspa ze stali nierdzewnej. Tego typu rozwiązanie zapewnia optymalną ekspozycję
produktów świeżych przy maksymalnej wygodzie dla klienta. Brzegi wyspy
wyposażone są w listwy cenowe oraz profile chroniące regał przed uderzeniami
wózków sklepowych. – Wyspa posiada różnego rodzaju dodatkowe półeczki
wspomagające ekspozycję towaru, uchwyt na torebki, miejsce na wagę sklepową.
W jej wnętrzu ukryte są szuflady umożliwiające sprawne wykładanie towaru, który
szybko rotuje oraz pojemnik na odpadki – opisuje Magdalena Skowrońska.
Wyspę warzywną na bazie regału metalowego przygotowała również firma ABM.
System opiera się na wykorzystaniu prostego modułu o długości 121 cm oraz
elementów półokrągłych. W module tym półki można założyć na dwa sposoby – na
wspornikach pod kątem 20 stopni lub płasko, tworząc równą powierzchnię
ekspozycyjną. Do wyboru są dwa rodzaje półek ze stali nierdzewnej. Powierzchnia
ekspozycyjna części półokrągłej może być wykonana ze stali gładkiej lub nierdzewnej.
Dostępne rodzaje modułów umożliwiają tworzenie oryginalnych form wyspy, od
ośmiokątnej po dowolnie przedłużany owal. Z każdej strony modułu prostego mieszczą
się po cztery duże kosze.
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Chłodnia wymiernie ogranicza straty towaru
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Coraz więcej sklepów decyduje się na zakup regałów warzywno-chłodniczych. Są
droższe, ale inwestycja szybko się zwraca, ponieważ towar zachowuje dłużej
świeżość. W przypadku ekspozycji warzyw i owoców sprawdzają się kontenerowe
regały chłodnicze.
Elementami wyposażenia, które coraz częściej można spotkać na stoiskach owocowo-warzywnych, są lustra i systemy oświetlenia. Zastosowanie regałów z tego typu
rozwiązaniami sprawia, że klientowi wydaje się, iż towaru jest więcej. Ponadto
odpowiednio dobrane oświetlenie kojarzy się z naturą, okresem letnim itp.
Wymiana mebli to spora inwestycja. Pamiętajmy jednak, że pozytywne wrażenie
procentuje, a klient chętniej robi zakupy w placówkach, których mocną stroną są
artykuły świeże.
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do Polski przyjedzie kilkaset tysięcy zagranicznych
kibiców. Dla wielu branż, m.in. dla gastronomii i
hotelarstwa, będzie to najlepszy okres w roku. Ale
na odbywającej się w naszym kraju trzeciej
największej imprezie świata zarobią także
producenci FMCG oraz sieci handlowe, które już w
połowie ubiegłego roku zaczęły w swoich
przekazach nawiązywać do Euro 2012. Co z
niezależnymi handlowcami?
Czy podczas Euro 2012 odczuwalnie
wzrosną obroty detalistów?
Tak, bo producenci zainwestują znaczne
nakłady, by przy okazji imprezy zwiększyć
sprzedaż
Tak, ale tylko tych, którzy mają sklepy w
miastach goszczących piłkarzy i kibiców
Impreza nie wpłynie znacząco na obroty
niezależnych placówek
Głosuj

Dobrze zaplanowany dział warzywno-owocowy odpowiada nawet za około 20-25 proc.
obrotów sklepu spożywczego
(SAM)
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