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Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym  
i usługowym, red. Genowefa Sobczyk, PWE, Warszawa 2010

Zespół Autorów omawianej monografii podjął bardzo aktualny i ważny problem zarzą-
dzania sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym. Jak Autorzy słusznie pod-
kreślają, handel i usługi należą do tych rodzajów działalności gospodarczej, które odgrywają 
wiodącą rolę w polskiej gospodarce. Jest to sektor, w którym zachodzą dynamiczne zmiany 
ilościowe i jakościowe, które dokonują się pod wpływem zmian rynkowych, nasilającej się 
konkurencji, rozwoju potrzeb i wymagań nabywców, wkraczania nowoczesnych technolo-
gii. 

Współcześnie przedsiębiorstwa usługowe, w tym handlowe, stanowią trzon podmiotów 
gospodarczych. To w tym sektorze najczęściej widzą swoją szansę osoby podejmujące dzia-
łalność gospodarczą i to ten sektor jest dźwignią polskiej gospodarki.

Intencją Autorów było przedstawienie Czytelnikom problemów decyzyjnych składają-
cych się na zarządzanie sprzedażą w handlu i usługach w rozumieniu orientacji prokonsu-
menckiej. Orientacja ta powinna zyskiwać coraz więcej zwolenników ze względu na korzy-
ści, jakie może firma osiągnąć z jej wprowadzenia. Orientacja prokonsumencka obejmuje 
złożone umiejętności i instrumenty działania stosowane w określonym czasie przez firmę 
dla skutecznej realizacji bieżących i strategicznych celów swojej działalności. Poznanie róż-
nych aspektów zarządzania sprzedażą w celu jej optymalizacji jest szczególnie istotne na 
rynku pełnym zawirowań. 

Warto podkreślić, że współcześnie o sile i atrakcyjności firmy handlowej na rynku sta-
nowi już nie tylko towar i jego jakość, lecz także oferowane usługi, które podnoszą wartość 
towarów w oczach klienta, stanowią wartość dodaną. Firmy usługowe muszą sprzedać coś 
niewidzialnego, dlatego do produktu usługowego trudniej jest przekonać potencjalnego na-
bywcę, trafić w jego potrzeby i oczekiwania. Jak powiedział H. Beckwith: „Usług nie widzi-
my, zatem jak można je sprzedawać?”.
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Wieloaspektowe podejście do podjętej problematyki sprawia, że monografia stanowi ro-
dzaj vademecum na temat zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługo-
wym. Opracowanie składa się z 10 rozdziałów. 

W rozdziale I, zatytułowanym Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe we współczesnej 
gospodarce, przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstw handlowych i usługowych we 
współczesnej gospodarce. Omówiono usługi jako przedmiot działalności gospodarczej, rolę 
handlu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, cechy i funkcje przedsiębiorstwa 
handlowego, najważniejsze jednostki handlu hurtowego i detalicznego oraz strukturę handlu 
w Polsce.

W rozdziale II, pt. Zachowania nabywców i segmentacja rynku, zwrócono szczególną 
uwagę na istotę zachowań rynkowych konsumentów, podejmowane decyzje, segmentację 
jako podstawę wyboru rynku docelowego.

Rozdział III, zatytułowany Lokalizacja miejsca sprzedaży, koncentruje uwagę Czytelnika 
na problematyce dotyczącej znaczenia lokalizacji miejsca sprzedaży w handlu i usługach, 
czynnikach wpływających na decyzje o wyborze lokalizacji, analizie przestrzennej i geo-
marketingowej oraz lokalizacji fizycznej, psychologicznej i wirtualnej miejsca sprzedaży. 

W rozdziale IV, pt. Polityka asortymentowa i kreowania marki, autorzy przybliżają pod-
stawowe pojęcia związane z asortymentem, a także odnoszą się do planowania, zarządzania 
asortymentem i szeroko pojętych zagadnień związanych z marką.

Zastosowanie technologii elektronicznych to tytuł rozdziału V. Czytelnik znajdzie w nim 
rozwinięcie kwestii odnoszących się do technologii elektronicznych w handlu i usługach 
konwencjonalnych, omówienie problematyki e-handlu i e-usług, zarządzania relacjami  
z klientami oraz zmian zachodzących w handlu i usługach pod wpływem nowych techno-
logii.

Rozdział VI, zatytułowany Strategia komunikacji z rynkiem i wizerunek punktu sprze-
daży, przybliża takie wątki tematyczne, jak: podstawy teoretyczne komunikacji marketin-
gowej, projektowanie przekazów promocyjnych, promocja sprzedaży, reklama, public re-
lations, nowe i niekonwencjonalne sposoby promocji w handlu i usługach, kształtowanie 
wizerunku firmy. 

W rozdziale VII, pt. Polityka cen, omówiono różne aspekty tego zagadnienia — pojęcie 
i formy ceny, cele i uwarunkowania decyzji cenowych, metody kształtowania cen i strategie 
cen.

Sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta to tytuł rozdziału VIII. Czytelnik znajdzie  
w nim omówienie faz procesu sprzedażowego, systemu troski o klienta w miejscu sprzeda-
ży, jakości obsługi klienta, merchandisingu.

W rozdziale IX, zatytułowanym Wykorzystanie badań marketingowych w decyzjach ryn-
kowych przedsiębiorstw, przedstawiono wartość badań marketingowych dla przedsiębior-
stwa, metody i techniki badań marketingowych stosowane w handlu i usługach oraz główne 
obszary zastosowań badań marketingowych.

W rozdziale X, ostatnim, pt. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, 
omówiono istotę, źródła i zakres oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw  
w gospodarce rynkowej oraz przedstawiono wstępną ocenę tej sytuacji na podstawie spra-
wozdań finansowych, analizę wskaźników sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstw i zróżnicowanie metod dyskryminacji służących do oceny sytuacji ekonomiczno-
-finansowej przedsiębiorstw.

Tak szerokie podejście, co jest niewątpliwie walorem tej monografii, pozwala na kom-
pleksowe spojrzenie na współczesne przedsiębiorstwo handlowe i usługowe, działające na 
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trudnym, konkurencyjnym rynku, w turbulentnym otoczeniu i świadczące usługi konsumen-
towi, który staje się coraz bardziej wymagający i wyedukowany. Wyzwaniem dla przed-
siębiorstw handlowych i usługowych, ale i warunkiem sukcesu, jest funkcjonowanie przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Autorzy zadbali o logiczny, zrozumiały wykład 
treści poszczególnych zagadnień, a także zamieścili wybrane ich aplikacje praktyczne.

Książka może być przydatna różnym gremiom Czytelników. Może stanowić źródło wie-
dzy i informacji dla praktyki gospodarczej, potencjalnych przedsiębiorców, którzy zamiesz-
czone treści mogą wykorzystać w kształtowaniu swojej działalności, podczas budowania 
strategii marketingowych. Może być zalecana dla studentów na kierunkach związanych  
z zarządzaniem i marketingiem. Może także stanowić ciekawą literaturę dla Czytelników, 
którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie handlo-
wym i usługowym. 

Recenzowane opracowanie, o charakterze monografii, rekomenduję z pełnym przekona-
niem wszystkim Czytelnikom. 
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Marta Joanna Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model 
rozwoju biznesu, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu,  
Warszawa 2010

Wzrost w ostatnich latach w Polsce powiązań sieciowych, w tym systemów franczyzo-
wych, jest stymulowany nasilającą się konkurencją i istniejącą strukturą rynku. Również 
wzrost znaczenia marki i kryzys gospodarczy przyczyniają się do rozwoju systemów fran-
czyzowych. Kryzys zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania dróg obniżenia kosztów  
i uczynienia oferty bardziej konkurencyjnej cenowo. Korzyści z tytułu posiadania uznanej 
marki i korzyści skali oraz zasięgu oferuje franczyza1.

W publikacji pt. Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, autorstwa M.J. Ziółkowskiej, 
przedstawiono istotny dla gospodarki i przedsiębiorców problem, jakim jest wykorzystanie 
franczyzy w procesach rozwoju przedsiębiorstw. Innym ważnym argumentem przemawiają-
cym i uzasadniającym wyjątkowość tej publikacji jest nadal niewystarczająca liczba opraco-
wań zarówno naukowych, jak i praktycznych obejmujących problematykę funkcjonowania 
franczyzy oraz zjawisk zachodzących podczas jej stosowania. Mimo szybko następujących 
przemian w funkcjonowaniu jednostek handlowo-usługowych w Polsce, franczyza, jako 
szczególny typ powiązań gospodarczych, oraz jej oddziaływanie pozostaje nadal słabo zba-
danym typem więzi ekonomicznej. Autorka, w sposób przejrzysty i uporządkowany, anali-
zuje kategorię franczyzy jako nowoczesnego modelu rozwoju biznesu. 

Książka składa się z czterech rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym Autorka przedstawia franczyzę jako formę więzi ekonomicz-

nej. Rozpoczyna od genezy powiązań franczyzowych oraz definicji i klasyfikacji fran-

1  Autorka w swojej książce posługuje się spolszczonym pojęciem „franczyza” (franchising) oraz używa wyrazów pochodnych 
— franczyzodawca i franczyzobiorca.


