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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze 
konsumentów

Streszczenie

Merchandising jest nieodłączną częścią marketingu. Nazywany jest „cichym 
sprzedawcą”, a jego istotą jest umiejętne zarządzanie powierzchnią i odpowiednia 
prezentacja produktów. W artykule dokonano prezentacji wybranych technik stoso-
wanych w merchandisingu oraz określono wpływ działań merchandisingowych na 
zachowania nabywcze konsumentów produktów z branży FMCG1. Wykorzystano 
wewnętrzne badania poziomu sprzedaży przeprowadzone przez dział marketingu 
koncern Stock Spirits Group (SSG) oraz sondaż diagnostyczny.

Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać trzy czynniki wpływające na po-
dejmowane decyzje zakupowe: gratisy, cenę i umiejscowienie produktu na półce. 
Najskuteczniejszym było stosowanie gratisów. Bardzo istotny wpływ na decy-
zje zakupowe miała również cena produktu. Większość podejmowanych działań 
w punktach sprzedaży została oceniona bardzo dobrze. Sugeruje się jednak ogra-
niczenie liczby akcji degustacyjnych. Nie była to forma preferowana przez konsu-
mentów. Dodatkowo za rezygnacją z tej techniki przemawiają wysokie koszty jej 
stosowania. Artykuł jest studium przypadku.

Słowa kluczowe: konsument, merchandising, branża alkoholowa.

Kody JEL: M31

Wstęp

Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na dobra i usługi, co powoduje wzrost 
produkcji coraz większej ilości wyrobów. Zmusza to producentów do bardziej agresywnej 
formy promowania swoich produktów, konsekwencją jest więc potrzeba wdrażania no-
wego typu rozwiązań marketingowych. W odpowiedzi na potrzebę intensywnej reklamy 
w punkcie sprzedaży powstał merchandising. W bardzo krótkim czasie zdobył on uznanie 
wśród specjalistów od marketingu. Jest to narzędzie nie tylko podnoszące poziom sprze-
daży, ale i pozwalające marce zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów. W dużej 
mierze zasady merchandisingu determinują wygląd sklepów (głównie super- i hipermar-
ketów).

1  Fast Moving Consumer Goods. W tłumaczeniu na język polski FMCG to wszystkie produkty szybko rotujące w punktach 
sprzedaży, inaczej dobra szybko zbywalne.
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Trendy w merchandisingu

W Polsce, podobnie jak w całej Europie Wschodniej lokowanie produktów zgodnie z za-
sadami merchandisingu jest pojęciem stosunkowo nowym. Forma ta stała się niezwykle 
popularna w wielkopowierzchniowych sklepach samoobsługowych. Na zachodzie Europy 
oraz w Ameryce Północnej popularna jest bardziej zaawansowana forma merchandisingu. 
Poza wstępnym ułożeniem towarów na półkach, na co dzień o ekspozycję dbają wyznaczeni 
do tego pracownicy. W Polsce merchandiserzy często zatrudniani są w okresach wzmożone-
go ruchu, np. przed świętami, jednak wówczas ich rola w główniej mierze ogranicza się do 
uzupełniania produktów. Pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w świadczeniu 
szeroko rozumianych usług merchandisingowych. 

W merchandisingu zauważa się nowy trend – muzyki wspomagającej sprzedaż. Już w la-
tach 80. ubiegłego wieku amerykański psycholog R.E. Millman przeprowadził cykl ekspe-
rymentów, które pokazały, że muzyka odtwarzana w lokalach handlowych oraz usługowych 
ma duży wpływ na poziom sprzedaży w punktach handlowych. Włączając określony rodzaj 
muzyki, sprzedawca może zwiększyć lub zmniejszyć swoje obroty średnio nawet o 38%. 
Najbardziej muzyka oddziałuje na młodych konsumentów. Jak wynika z badań Millmana, 
osoby poniżej 25. roku życia pod wpływem muzyki zwiększały sprzedaż placówek aż 
o 51%. Mniejszy wpływ odnotowano w grupie wiekowej powyżej 50. roku życia (26%) 
oraz w grupie 26-50 lat (11%)2. Potwierdziły to przeprowadzone przez OBOP3 w maju 2011 
roku na zlecenie Związku Producentów Audio – Video badania sondażowe, które miały na 
celu określenie, czy muzyka ma istotny wpływ na obroty lokali usługowych, gastronomicz-
nych i sklepów. Jak się okazuje, klienci chętniej wybierają i polecają innym lokale i skle-
py, w których odtwarzana jest dobra muzyka. Gotowi są też nabyć droższy produkt, jeśli 
sprzedaży towarzyszy chwytliwa melodia, lepiej też zapamiętują miejsce zakupu i chętniej 
do niego wracają. Zadeklarowali również, że jeśli jej zabraknie, zaczną kupować u konku-
rencji. Ewentualne straty mogą wahać się na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych 
w skali roku4. 

Kolejną formą merchandisingu jest dość rzadko stosowany w Polsce visual merchandi-
sing (VM) (Altkorn, Kramer 1998). Wysokie standardy w tym zakresie wprowadzają duże 
zachodnie marki, z tak zwanej wyższej półki, z czasem rozszerzające działania na produkty 
main stream. Rodzimi producenci pozytywne zmiany związane z działaniami VM zaczęli 
wprowadzać dopiero wtedy, kiedy w poziomie sprzedaży zaczęli ich znacząco przewyższać 
bezpośredni konkurenci z zagranicznym kapitałem. Za przykład posłużyć tu może polska 
firma LPP – właściciel marek Reserved i Cropp, którzy gdy zaczęli tracić klientów na rzecz 
marek Berschka czy Zara, rozpoczęli merchandisingowe innowacje.

2  http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/muzyka-nakreca-sprzedaz-ale-kosztuje,53590.html [dostęp: wrzesień 2014].
3  http://www.zpav.pl/ozz/aktualnosci.php?idaktualnosci=201 [dostęp: wrzesień 2014].
4  http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/muzyka-nakreca-sprzedaz-ale-kosztuje,53590.html [dostęp: wrzesień 2014].
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Charakterystyka sektora produktów szybko zbywalnych

Wódka, podobnie jak inne wyroby spożywcze, należy do sektora FMCG. Jest to sektor 
produktów szybko zbywalnych. Należą do nich przede wszystkim: żywność, napoje (w tym 
alkoholowe), kosmetyki, chemia gospodarcza, żywność dla zwierząt oraz papierosy. Rynek 
dóbr szybkorotujących jest niezwykle trudny. Już w 2004 roku W Polsce odnotowano około 
139 000 sklepów sprzedających produkty spożywcze oraz kosmetyczne. Oferują one klien-
towi średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu odmian artykułu, zaspokajającego tę samą 
potrzebę. Rynek FMCG jest bardzo duży ‒ według specjalistycznych szacunków, wartość 
polskiego FMCG plasuje się na poziomie 67 mld złotych5. Dlatego też dotarcie do klienta 
z nową marką czy produktem jest w tej branży bardzo trudne. Światowe prognozy dla ryn-
ku FMCG zakładają, że w najbliższych latach rynek ten będzie coraz silniej konsolidował 
i umiędzynaradawiał się. Konsekwencją ma być opanowanie FMCG przez kilkanaście glo-
balnych koncernów. Tendencję taką można zauważyć między innymi w koncernie Stock 
Spirits Group. Sektor (SSG), w którym swoją bezpośrednią działalność prowadzi SSG, jest 
silnie obostrzony prawnie. Podlega ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, która narzuca na producentów i ich sposo-
by reklamowania się wiele ograniczeń. W swej treści, znacząco zawęża ona marketingowe 
możliwość rozwoju i promocji (Dz.U. z 1982 r., Nr 36, poz. 230).

Charakterystyka respondentów

Badania sondażowe przeprowadzono na grupie 97 pełnoletnich respondentów, mieszkań-
ców Warszawy, dokonujących zakupów w hipermarketach (wybór nielosowy). Zdecydowana 
większość (77,3%) deklarowała wykształcenie wyższe i średnie (22,7%). Wśród respon-
dentów 60% stanowiły kobiety, a 40% mężczyźni. Połowa realizowała zakupy raz w tygo-
dniu, natomiast blisko 40% badanych w sklepie pojawiało się 2-3 razy w tygodniu. Niewiele 
ponad połowa, 53,6% badanych, robiła zakupy samodzielnie, 38,1% chodziło po zakupy 
z małżonkiem/partnerem. Wśród 5 kategorii najczęściej wybieranych produktów, respon-
denci wybrali kolejno: nabiał ‒ 72,2%, napoje ‒ 66%, alkohole ‒ 64,9% i chemia gospodar-
cza ‒ 64,9% oraz słodycze ‒ 53,6% respondentów. Rzadziej kupowane przez ankietowanych 
produkty to: pieczywo (48,5%), kosmetyki (44,3%), owoce/warzywa (23,7%), mięso/wędli-
ny (15,5%), karma dla zwierząt (11,3%), prasa (6,2%), zabawki (5,2%). W supermarketach 
badani zazwyczaj dokonywali zakupu towarów o długim terminie ważności lub tych, któ-
rych pakowanie jest hermetyczne. 

Ustawienie produktów, a podejmowanie decyzji zakupowych

W odniesieniu do firm działających na rynku FMCG, aktywność marketingowa powinna 
skupiać się na kilku najważniejszych obszarach. Jest to odpowiednie dostosowanie produktu 

5  http://www.egospodarka.pl/7916,Handel-detaliczny-w-2004r,1,39,1.html [dostęp: wrzesień 2014].
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do potrzeb klientów. Mowa tu o walorach użytkowych, spożywczych, wielkości i rodzaju 
opakowań oraz związanym z tym poziomem cen. W tym przypadku istotne znaczenie ma 
wybór odpowiednich kanałów dystrybucji, a także stosowanie technik merchandisingowych 
(Pilarczyk, Mruk i in. 2006, s. 30). Badani klienci korzystali z różnych form promocji do-
stępnych w hipermarketach. Najpopularniejsze były promocje cenowe – korzystało z nich 
68% badanych; 63,8% z promocji typu „2 produkty w cenie 1”. Opcję „drugi produkt gratis” 
wybrało 40,2%. Najmniej osób, zaledwie 5,2%, wskazało na degustacje jako formy promo-
cji, z których korzystali (por. wykres 1). 

Wykres 1
Korzystanie z form promocji

Źródło: badanie własne.

Duża część zakupów ma charakter impulsowy, ułożenie towarów w sklepie może być 
dodatkowym bodźcem do zakupu (Mruk 2012, s. 193). Zdecydowana większość responden-
tów (78,4%) uznała, że towary w sklepach rozmieszczone są odpowiednio, co umożliwia ich 
intuicyjne odnalezienie. Niewiele ponad 20% uznało, że sposób ustawienia towarów im nie 
odpowiadał. Było ich zbyt wiele, co wprowadzało chaos i stan ogólnej dezorientacji.

Większość respondentów (78,4%) w pierwszej kolejności zwracało uwagę na towary, 
które znajdowały się na wysokości wzroku. Po raz kolejny potwierdza to skuteczność mer-
chandisingowych działań, ponieważ według ogólnej zasady (Mruk 2012), na wysokości 
wzroku w poszczególnych działach stoją towary najbardziej potrzebne. Na towary umiej-
scowione poniżej linii wzroku zwracało uwagę 23,7% osób, a 18,6% na te powyżej. Wśród 
czynników determinujących zakup impulsywny respondenci wymieniali „produkt rzucił się 
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w oczy”. Odpowiedziało w ten sposób 77,1%. Drugim czynnikiem decydującym o zakupie 
impulsywnym była promocja cenowa – 66% respondentów wskazało tę odpowiedź, 21,6% 
respondentów kierowało się wyglądem produktu. Natomiast jedynie w 5,2% przypadków 
determinantą był bodziec zapachowy (por. wykres 2).

Wykres 2
Czynniki determinujące zakup impulsywny

Źródło: jak w wykresie 1.

W pytaniu dotyczącym częstotliwości dokonywania zakupów pod wpływem impulsu, 
73,8% respondentów przyznało, że kupuje w ten sposób często bądź bardzo często. Blisko 
połowa ankietowanych (48,5%) zwracała uwagę na listwy, zawieszki, woblery czyli tzw. 
potykacze. Grupa 36,1% badanych uznała, że zwracała na nie uwagę, jednak stosunek do 
produktu za ich sprawą się nie zmienił, 15,5% respondentów nigdy nie zwróciło uwagi na 
tego typu dodatki. Kupujący, dla których zakupy są przykrym obowiązkiem rzadziej zwra-
cali uwagę na materiały POS niż ci, którzy do sklepów chodzą z przyjemnością. Deklarowali 
oni zainteresowanie wszelkimi materiałami promocyjnymi.

Merchandising w podejmowaniu decyzji zakupowych w dziale 
alkoholowym

Zdecydowanie najczęściej wybieranym alkoholem wśród badanych okazała się 
wódka (68%). Była wybierana nieco częściej niż piwo, które uplasowało się na dru-
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Wykres 3
Alkohol znajdujący się na wysokości wzroku (odpowiedzi intuicyjne)

Źródło: jak w wykresie 1.

giej pozycji (67%). Zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych w supermarketach 
zaopatrywał się w wino (35,1%). Likiery oraz inne rodzaje alkoholu wśród badanych 
wybierane były niezwykle rzadko, (odpowiednio 7,2% i 5,2%). Zaletą działów alko-
holowych w sklepach samoobsługowych jest to, że klient może skupić się na czytaniu 
etykiet, porównaniu składu czy miejsca pochodzenia alkoholu. Ma to znaczenie szcze-
gólnie dla osób, które nie wybrały się na zakupy z zamiarem nabycia konkretnej marki. 
Według zasad merchandisingu, klienci najczęściej wybierają produkty z poziomu wzro-
ku (Diamond 2007; Diamond 2007, s. 117). Badania potwierdziły tę zasadę. Niemal 
80% respondentów intuicyjnie wskazało w dziale alkoholowym na wódkę jako produkt 
na wysokości wzroku, według 30% na wysokości wzroku znajdowało się wino, a 15,5% 
uznało, że było to piwo. Zaledwie 1% ankietowanych wskazał w tym miejscu likiery 
bądź inne rodzaje alkoholu (por. wykres 3).

Badani bardzo często wybierali alkohol sugerując się wyglądem opakowania. Aż 62,9% 
respondentów odpowiedziało, że w przypadku, gdy alkohol miał być prezentem, wybierali 
go na podstawie wyglądu opakowania. Natomiast 22,7% deklarowało, że wybierając się do 
sklepu po alkohol, zawsze wie co chce kupić, natomiast 13,7% przyznała, że nie zna się na 
alkoholach, dlatego wybiera je na podstawie atrakcyjności opakowania. Jedynie 3,1% an-
kietowanych obawiało się, że za ładną butelką będzie krył się nieciekawy smak, dlatego nie 
kupuje alkoholu na podstawie wyglądu opakowania (por. wykres 4).
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Często stosowanym zabiegiem merchandisingowym jest dołączanie do zakupionego 
towaru gratisu. Wśród badanych aż 42,3% respondentów zmieniło wcześniejszą decy-
zję dotyczącą zakupu alkoholu, aby otrzymać gratis. Jednak zakup, którego dokonali był 
wyborem jednorazowym. Natomiast 37,1% ankietowanych przyznało, że zakupili inną 
wódkę dla dodawanego do niej kieliszka. Następnym razem również wybrali tę markę, 
aby móc skompletować zestaw kieliszków, 9,3% respondentów nie była zainteresowana 
gratisami dodawanymi do produktów, natomiast 10,3% deklarowała lojalność w wybo-
rze marki wódki, bez względu na to, jak atrakcyjne gadżety dodawane były do innych. 
Reasumując, dla blisko 80% potencjalnych klientów formy gratisowe miały znaczenie 
i ułatwiły podjęcie decyzji zakupowej, na korzyść marki, która takie oferowała (por. wy-
kres 5).

Przystępując do badań założono, że główną determinantą podejmowanych decyzji za-
kupowych w przypadku produktu, jakim jest alkohol jest wysoka cena. Niespełna połowa 
respondentów (44,3%) przyznała się do wybierania alkoholi droższych szczególnie z prze-
znaczeniem na prezent, w myśl potocznej zasady – im droższy tym lepszy.

Około 1/3 badanych (29,9%) była zdania, że alkohol o wyższej cenie jest lepszej jakości. 
Natomiast 20,6% ankietowanych uważało, że cena nie musi iść w parze z jakością. Zaledwie 
4,1% respondentów zawsze wybierało produkty tańsze. Wyroby alkoholowe stanowią wy-
jątkową grupę produktów, których cena w dużej mierze determinowana jest jakością kom-
ponentów składających się na produkt końcowy.

Wykres 4
Wybieranie alkoholu na podstawie wyglądu opakowania

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Zmiana decyzji zakupowej, w celu otrzymania gratisu

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 6
Wybieranie alkoholu na podstawie ceny

Źródło: jak w wykresie 1.
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Sugerowane zmiany w działaniach merchandisingowych 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na odpowiednie prowadzenie działań mer-
chandisingowych w badanych punktach sprzedaży. Świadczyć o tym może zadowole-
nie klientów ze sposobu, w jaki towary były na półkach poukładane i dostępne (78,4%). 
Przeprowadzone wśród mieszkańców Warszawy czyli polskiej kolebki innowacji badania, 
nie są reprezentatywne, natomiast odzwierciedlają pewne zauważone tendencje w merchan-
disingu. Zaobserwowano konieczność ograniczenia liczby akcji degustacyjnych. Nie była to 
forma preferowana przez konsumentów. Kolejnym argumentem, przemawiającym za likwi-
dacją degustacji, były koszty. Aby przeprowadzić akcję degustacyjną, o szerokim zasięgu, 
należy w tym celu zatrudnić wiele hostess, zadbać o ich stroje, wiedzę i znajomość przepi-
sów BHP. Te czynniki oraz fakt, że degustacje obecnie już nie przyciągają rzeszy nabywców, 
świadczą o tym, że ta forma promocji powinna zostać ograniczona do minimum.

Należałoby zwrócić również uwagę na poziom wiedzy o produkcie i marce pracowników 
obsługujących dział. Do pracowników takich można zaliczyć sprzedawcę w sklepie, hostes-
sy oraz merchandiserów. Osoby te powinny być wyszkolone produktowo tak, aby mogły 
udzielić potencjalnemu nabywcy rzeczowej i zgodnej ze stanem rzeczywistym odpowiedzi. 
Dlatego warto byłoby, ograniczając budżety innych składowych promocji, zainwestować 
w szkolenia personelu.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały na celu pokazanie nawyków zakupowych klientów su-
per- i hipermarketów, a także ich podatność na używane w sklepach techniki merchandisin-
gu. Popularny obecnie bodziec, nakłaniający do dokonania impulsywnego zakupu, to doło-
żenie do towaru, powiązanego tematycznie produktu gratis. 79,4% badanych przyznało, że 
zakupiło inną wódkę, tylko dlatego, że był do niej dołożony jako prezent atrakcyjny kieli-
szek. Niestety, aż 42,3% respondentów zakup poczyniło tylko jednorazowo. Można więc 
uznać, że mimo skutecznej formy promocji, nie wywołało to efektu nawyku zakupowego 
tego produktu. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że walory smakowe danego alkoholu 
nie są warte zdobycia kolejnego gratisu do kompletu, bądź promocja trwała zbyt krótko. 
72,2% ankietowanych przyznało, że zdarzyło im się zakupić alkohol na podstawie ceny, 
kierując się zasadą, że droższy jest lepszy. Ze względu na ograniczoną próbę badawczą nale-
żałoby rozszerzyć w przyszłości badania i ponownie zweryfikować przedstawione wnioski.
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Impact of Merchandising Actions on Consumers’ Purchasing 
Behaviours

Summary

Merchandising is an intrinsic part of marketing. It is called a ‘silent seller’ and 
its essence is a skilful management of the sales floor and an adequate presentation 
of products. In her article, the author presented the selected techniques applied in 
merchandising and determined the impact of merchandising activities on purchas-
ing behaviours of consumers of products from the FMCG branch. She made use 
of internal surveys of the level of sales carried out by the marketing department of 
Stock Spirits Group (SSG) as well as the diagnostic survey.

The carried out surveys allowed indicating the three factors affecting the pur-
chasing decisions being made: free copies, price and product placement on the 
shelf. The most effective was the use of free copies. Also product’s price had a very 
important impact on the purchasing decisions. Most undertaken measures at POS 
were assessed very well. However, there were suggestions to reduce the number of 
tasting actions. It was not the form preferred by consumers. Additionally, in favour 
of the resignation from this technique speak high costs of its application. The article 
is a case study.

Key words: consumer, merchandising, alcoholic branch.

JEL codes: M31

Влияние мерчендайзинговых действий на покупательское 
поведение потребителей

Резюме

Мерчендайзинг – неотъемлемая часть маркетинга. Его называют «тихим 
продавцом», а его суть заключается в умелом управлении площадью и в со-
ответствующем представлении товаров. В статье провели презентацию из-
бранных техник, применяемых в мерчендайзинге, а также определили влия-
ние мерчендайзинговых действий на покупательское поведение потребителей 
продуктов из группы товаров повседневного спроса. Использовали внутрен-
ние исследования уровня продаж, проведенные отделом маркетинга концерна 
Stock Spirits Group (SSG), а также диагностический зондаж.
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Проведенные исследования позволили указать три фактора, влияющих на 
принимаемые решения о покупке: даровые предметы, цена и расположение 
продукта на полке. Самым эффективным было применение выдачи даровых 
товаров. Весьма существенное влияние на решения о покупке имела также 
цена продукта. Большинство предпринимаемых действий в торговых точках 
оценили очень хорошо. Однако подсказывалось ограничение количества ме-
роприятий по дегустации. Это не была форма, предпочитаемая потребителя-
ми. Дополнительно в пользу отказа от этой техники говорят высокие издер-
жки по ее применении. Статья – изучение конкретного случая.

Ключевые слова: потребитель, мерчендайзинг, отрасль алкогольных напит-
ков.

Коды JEL: M31
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