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Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumenta

Istota i pojęcie zachowania współczesnego konsumenta na rynku

Otaczająca nas rzeczywistość kształtowana jest przez wiele sił sprawczych. 
Współcześnie do najważniejszych należą postęp technologiczny oraz proces glo-
balizacji (Jafri, 2012, s. 42). Wpływają one nie tylko na kreację uwarunkowań ze-
wnętrznych przedsiębiorstwa (Wilmańska-Sosnowska, 2005, s. 546), lecz wymagają 
również zmiany w zakresie komunikacji z otoczeniem oraz z klientem. Jak zauważa 
A. Olejniczuk-Merta, komunikacja marketingowa to „proces informacyjno realny, 
bo zachodzi w przedsiębiorstwie i za pośrednictwem przedsiębiorstwa w jego ryn-
kowym otoczeniu, ukierunkowanym na sprzyjanie i pomoc w urzeczywistnianiu za-
mierzeń rynkowych przedsiębiorstwa, których syntetycznym i ostatecznym wyrazem 
jest efektywna transakcja handlowa”(Olejniczuk-Merta, 2009, s. 160). Komunikacja 
marketingowa ma zatem na celu zachęcenie konsumenta do zakupu określonego pro-
duktu. Należy zauważyć, że współczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje 
w dużej mierze aktywność konsumenta na rynku oraz jego zaangażowanie w pro-
ces produkcji, w związku z czym, jak podkreśla Cz. Bywalec, „współczesny konsu-
ment występuje coraz częściej w podwójnej roli: konsumenta i producenta. Role te 
odgrywa niemal jednocześnie. Efektem ‘skrzyżowania’ producenta z konsumentem 
jest prosument” (Bywalec, 2010, s. 220). Zatem zatarcie granic między producen-
tem a konsumentem oraz podejmowane próby zaspokajania potrzeb wraz ze zmianą 
systemu wartosci rodzą pojęcie nowej konsumpcji, za którą uznać można „te akty 
i procesy konsumpcji, które charakteryzują się wysokim stopniem nasilenia takich 
zjawisk, jak: ekologizacja, serwicyzacja, dematerializacja, indywidualizacja, homo-
genizacja, heterogenizacja, dekonsumpcja, polityzacja, mediatyzacja, wirtualizacja 
oraz prosumpcja” (Bywalec, 2010, s. 195).

Komunikacja marketingowa odnosi się bezpośrednio do zachowań konsumentów 
na rynku, warto więc poznać ich mechanizmy i motywy, by przewidzieć, jak zachowa 
się konsument i dzięki temu odnieść sukces rynkowy. Trudno jednoznacznie zdefi-
niować i precyzyjnie określić pojęcie zachowania konsumenta na rynku. L. Rudnicki 
rozumie pod tym pojęciem „ogół działań i percepcji konsumenta składający się na 
przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz zakup” 
(Rudnicki, 2012, s. 12). Można je również określić jako „reakcje na bodźce płynące 
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z zewnątrz. Podstawowym bodźcem rozpoczynającym ciąg reakcji są potrzeby. To 
pod ich wpływem konsument uaktywnia się na rynku” (Rudnicki, 2012, s. 16).

Kolejnym, istotnym czynnikiem decydującym o dokonaniu zakupu jest informa-
cja, stanowiąca na współczesnym rynku źródło przewagi konkurencyjnej, natomiast 
od umiejętności zarządzania nią zależy rozmiar osiągniętego sukcesu (Wilmańska-
Sosnowska, 2005, s. 546). Dostarczona we właściwy sposób informacja zwraca uwagę 
na dostępność określonego produktu na rynku (Olejniczuk-Merta, 2009, s. 160), ni-
welując tym samym barierę nieznajomości rynku. Decydując się na wybór odpowied-
niej strategii komunikacji marketingowej, przedsiębiorstwo musi udzielić odpowie-
dzi na cztery podstawowe pytania: co komunikować?, komu komunikować?, w jaki 
sposób komunikować?, jak często komunikować? (Kotler, 2005, s. 573).

Proces komunikacji „obejmuje zestaw różnych środków i działań, za pomocą któ-
rych przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub 
firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza 
jego elastyczność” (Wilmańska-Sosnowska, 2005, s. 548). W systemie komunika-
cji marketingowej visual merchandising (VM) wpisuje się w ramy promocji handlo-
wych, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Celem artykułu jest próba opisania genezy oraz zdefiniowania istoty i pojęcia  
visual merchandisingu oraz jego wpływu na zachowania konsumentów na rynku.

Geneza i istota merchandisingu

Dotychczas pojęcie merchandising nie doczekało się jednoznacznej definicji. 
W publikacjach poświęconych temu zagadnieniu (m.in. Chwałek, 1992; Chwałek, 
1995; Szulce, 1998; Drzazga, 2002; Borusiak, 2006; Gębarowski, 2007) autorzy two-
rzą na potrzeby swych prac własne definicje, które następnie są opracowywane, prze-
twarzane i uzupełniane przez kolejnych badaczy (Ławicki, 2006, s. 14; Gębarowski, 
2007, s. 73). B. Borusiak wychodzi nawet z założenia, iż stworzenie jednoznacznej 
definicji analizowanego pojęcia jest niemożliwe „chociażby z tego powodu, że jest to 
technika, którą stosować może zarówno kupiec (głównie detalista), jak i producent, 
a ich cele w zakresie merchandisingu nie są tożsame” (Borusiak, 2006, s. 5). Także 
brak jasnego rozgraniczenia pojęciowego między marchandisingiem oraz licensin-
giem sprawia dodatkowe trudności, tym bardziej że ten ostatni często stosowany jest 
jako synonim merchandisingu (Böll, 1995, s. 5).

Pojęcie marchandising wywodzi się z języka angielskiego. Rzeczownik „mer-mer-
chandise” oznacza „towar”1, a nawiązując do kontekstu marketingowego należałoby 
przetłumaczyć „merchandising” dosłownie jako „towarowanie”2 bądź lepiej ‒ jako 

1  http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=merchandise&l=enpl&ie=%E2%98%A0.
2  http://www.twoja-firma.pl/artykuly/193,co-to-jest-merchandising-i-jak-go-wykorzystac.html
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„układanie towaru”. Ponieważ określenia te nie brzmią zbyt interesująco, w polskiej, 
jak i zagranicznej (np. w literaturze niemieckiej: J�ggi et. al., 2010) literaturze przed-�ggi et. al., 2010) literaturze przed-ggi et. al., 2010) literaturze przed-
miotu słowo merchandising używane jest w angielskim oryginale, co z kolei zmusza 
autorów do tworzenia opisowych definicji omawianego pojęcia. By lepiej zrozumieć 
istotę analizowanego pojęcia, przybliżona zostanie historia merchandisingu, a na-
stępnie visual merchandisingu. 

Pierwsze pomysły związane z merchandisingiem pojawiły się na początku XX w. 
Kolebką tej idei są Stany Zjednoczone, gdzie rozwinęła się nowa kategoria punktów 
sprzedaży detalicznej – sklepy samoobsługowe (Chwałek, 1992, s. 93). Jak podają  
M. Sullivan i D. Adcock, pierwszy taki sklep powstał Memphis w 1916 r. i był to sklep 
Piggly Wiggly. „Samoobsługowa metoda sprzedaży okazała się rewolucyjna dla de-
talu. To dzięki samoobsłudze możliwe jest tworzenie obiektów handlowych o bardzo 
dużych powierzchniach. Jej zastosowanie daje szanse na zwiększenie przepustowości 
i przelotowości sklepu, rozwinięcie asortymentu” (Borusiak, 2006, s. 7). Podstawową 
zaletą merchandisingu jest możliwość kreowania zakupów impulsywnych. Dzięki 
odpowiedniej ekspozycji towarów oraz odpowiednim bodźcom zmysłowym klienci 
są zachęcani do dokonywania nieplanowanych zakupów. Warto zauważyć, iż choć 
badania nad tego rodzaju zakupami rozpoczęły się pod koniec pierwszej połowy XX 
wieku, to jednak ich mechanizm po dziś dzień nie jest do końca wyjaśniony (Clover, 
1950, s. 66). Jak wynika z badań, zakupy impulsywne dokonywane są z różnym natę-
żeniem w zależności od kategorii produktu oraz miejsca zakupu. Jak podaje w pracy 
poświęconej temu zagadnieniu A Gąsiorowska, w supermarketach zakupy impulsyw-
ne wynoszą od 30% do 50% wszystkich zakupów. (Gąsiorowska, 2003, s. 13).

Kolejnym plusem samoobsługi jest możliwość rozpoznania towaru na półce, bez 
konieczności pamiętania jego nazwy. Słusznie zauważa B. Borusiak, iż „samoobsłu-
ga umożliwiła przedsiębiorstwom handlu detalicznego bardzo dynamiczny rozwój 
i stała się praprzyczyną ich dzisiejszej potęgi” (Borusiak, 2006, s. 7). 

Analizując przedstawiane w literaturze przedmiotu definicje pojęcia merchandis-
ing, należy podkreślić, iż mamy do czynienia z dwoma rodzajami wykładni: węższą 
i szerszą.

Według M. Gębarowskiego, w ujęciu węższym, „merchandising można określić 
jako technikę wpływu społecznego powszechnie stosowaną w handlu detalicznym. 
W bardziej szczegółowym ujęciu jest to zbiór działań promocyjnych podejmowa-
nych przez producentów lub handlowców, realizowanych w punkcie sprzedaży” 
(Gębarowski, 2007, s. 74). Jak wskazuje w swym artykule A. Grzesiuk, działania te 
koncentrują się na: sterowaniu ruchem nabywców (ang. looping), zagospodarowaniu 
powierzchni (ang. space management), rozmieszczeniu towarów na półkach (ang. 
shelf management) oraz tworzeniu specjalnych ekspozycji. 

Zdaniem M. Drzazgi podejście wąskie można podzielić na dwie zasadnicze gru-
py (Drzazga, Śliwińska, 2002) W pierwszej grupie znajdują się definicje, które ak-
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centują sztukę ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży detalicznej. Merchandising 
traktowany jest tu jako metoda prezentowania towarów w sklepie, której celem jest 
zachęcenie klientów do kupna wystawionych produktów (Foxall, Goldsmith, 1998). 
Druga grupa definicji utożsamia merchandising z zespołem działań promocyjnych, 
które prowadzone są w miejscach sprzedaży detalicznej. Może być to zatem każda 
forma wewnątrzsklepowej promocji, która ma na celu zwiększenie zysków (Buttle, 
1984; Borusiak, 2006), bądź działania promocyjne, które prowadzone są w miejscu 
sprzedaży detalicznej (Sztucki, 1995).

W ujęciu szerokim merchandising utożsamiany jest z marketingiem handlowym. 
W polskiej literaturze prekursorem takiego ujęcia był J. Chwałek, wg którego anali-
zowane pojęcie postrzegać należy w kategoriach współczesnej, systemowej, dyna-
micznej i innowacyjnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (Chwałek, 1992). 
M. Gębarowski zaznacza, iż szersza wykładnia merchandisingu obejmuje także czyn-
ności „związane z zakupem towarów, kształtowaniem asortymentu, gospodarowa-
niem zapasami, a niekiedy również polityką cen” (Gębarowski, 2007, s. 74). 

Geneza i istota visual merchandisingu

Jak wspomniano wyżej, visual merchandising jest pojęciem węższym niż mer-
chandising. O ile impulsem do rozwoju merchandisingu było powstanie sklepów 
samoobsługowych, o tyle za datę przełomową dla visual merchandisingu należy po-
strzegać 1840 r.3, kiedy wprowadzona została technologia umożliwiająca produkcję 
tafli szklanych o bardzo dużych rozmiarach. Dzięki takim taflom domy towarowe 
mogły „wynieść sztukę aranżacji witryn na wyższy poziom. Od tej pory wielkie 
okna wystawowe nabrały teatralnego charakteru, przywodząc na myśl sceny rodem 
z Broadwayu” (Morgan, 2008, s. 11). Jak zauważa T. Morgan, pionierami w aranżacji 
witryn stały się domy towarowe, które nie tylko dysponowały szerokim asortymen-
tem produktów, lecz przede wszystkim ogromną powierzchnią wystawową. Zdaniem 
wspomnianego autora zjawisko aranżacji witryn „narodziło się we Francji”, gdyż 
„nawet tam przez wiele lat wielkie magazyny lokalizowane były wyłącznie w Paryżu. 
Inicjatorem powstania tego typu placówek handlowych był Aristide Boucicaut. Chciał 
stworzyć sklep, który oferowałby różne rodzaje towarów, a jednocześnie przycią-
gał tłumy, które mogłyby przechodzić się po nim swobodnie – ‘miasto w mieście’. 
I tak w 1852 r. Boucicaut otworzył pierwszy na świecie wielki magazyn: Le Bon 
Marché” (Morgan, 2008, s. 13). Pomysł na utworzenie domu towarowego przyjął 
się również w Stanach Zjednoczonych. W 1858 r. w Nowym Jorku utworzony został 
Macy’s, kilkanaście lat później (1872 r.) w tym samym mieście otwarto Bloomingdale’s 

3  Przedstawiając krótki rys historyczny visual merchandisnigu, M. Harłacz podaje, iż „już w XVIII i XIX w. świado-
mie wykorzystywano przestrzenne wystawy, urządzają je tak, by ‘zmuszały’ klienta do wejścia do sklepu” (Harłacz, 
2006, s. 48). Autorka jednak nie podaje żadnych bardziej szczegółowych informacji uzasadniających tezę, jakoby 
początki visual merchandisingu wykształciły się już w XVIII wieku.
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w 1865 r. w Chicago powstał Marshall Field’s, natomiast w Filadelfii w 1876 r. – 
Wanamaker’s. Chociaż można podać dokładne daty otwarcia kolejnych domów to-
warowych, trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jako pierwszy posłużył się techniką 
visual merchandisingu. T. Morgan wychodzi z założenia, iż „żaden detalista ani ma-
gazyn nie może przypisać sobie zasługi stworzenia pierwszej przyciągającej uwagę 
witryny sklepowej” (Morgan, 2008, s. 13). Nad obowiązującymi dziś zasadami visual 
merchandisingu na przestrzeni lat pracowało wiele osób i instytucji (Morgan, 2008). 
W artykule poświęconym tej technice sprzedaży J. Grodzicka stwierdza autorytarnie, 
iż „bez wątpienia to Gordona Selfridge’a i Londyn należy uznać za pionierów współ-
czesnego visual merchandisingu”4. Celem G. Selfridge’a, dyrektora zarządzającego 
Marshall Field’s w Chicago, było stworzenie domów towarowych w edwardiańskim 
Londynie. „Piętnastego marca 1909 roku londyńczycy byli świadkami realizacji ma-
rzenia Gordona Selfridge’a (...). Sieć Selfridges stała się wzorcową marką brytyj-
skiego handlu detalicznego. Ogromne, przeszklone okna wystawowe należących do 
niej sklepów wypełnione były zawsze towarem najwyższej jakości”. Towar ten mógł 
być oglądany również nocą, gdy publiczność wracała z teatru. Selfridge postanowił 
bowiem pozostawiać światło w witrynach na noc. Postanowił również zrewolucjoni-
zować wnętrze sklepu. W trosce o wygodę klientów zakupił saturator z wodą sodową, 
jak również urządził pokój wypoczynkowy (Morgan, 2008).

Dla aranżacji witryn sklepowych przełomowy okazał się 1920 r. Głównym miej-
scem wydarzeń ponownie był Paryż. Tym razem za rewolucję w modzie i sztuce od-
powiedzialni byli artyści, którzy sfrustrowani faktem, że ich płótna mogą być podzi-
wiane tylko w domach bogatych ludzi, postanowili skierować sztukę do masowego 
odbiorcy. Pasaże handlowe stały się miejscem, którym zawładnęły dekoracje w stylu 
art deco. „Kolejnymi przedsiębiorcami otwartymi na eksperymenty okazali się właści-
ciele domów towarowych przy Piątej Alei w Nowym Jorku. W 1930 roku jeden z nich 
uznał surrealistę Salvadora Dalego za osobę, która mogłaby zaszczepić na gruncie 
amerykańskim kreatywne podejście do aranżacji witryn, zlecając ekscentrycznemu 
Hiszpanowi zaprojektowanie wystroju dwóch okien wystawowych” (Morgan, 2008, 
s.13). Jednak odsłonięta w 1930 r. ekspozycja „Metamorfoza Narcyza” okazała się dla 
publiczności zbyt skandalizująca. Na skutek skarg niezadowolonych klientów wysta-
wa została usunięta5. Reakcja klientów nie zniechęciła jednak właścicieli domów to-
warowych do zatrudniania awangardowych artystów jako projektantów witryn. Jako 
dekoratorzy witryn sklepowych rozpoczęli swą karierę Andy Worhol, Jasper Johns, 
James Rosenquist, Robert Rauschenberg (Morgan, 2008).

Nowy styl aranżacji był charakterystyczny nie tylko dla dużych domów towaro-
wych. „W miarę jak moda, zgodnie ze społecznymi trendami, przenosiła się z salo-

4  J. Grodzicka, Modowy visual merchandising, http://avanti24.pl/moda/2029020,103631,9351293.html [dostęp: 
23.07.2012].
5  J. Grodzicka, Modowy visual merchandising, http://avanti24.pl/moda/2029020,103631,9351293.html [dostęp: 
23.07.2012].
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nów haute couture na główne handlowe ulice miast, jej projektanci na całym świecie 
coraz większą wagę przykładali do nadania oknom wystawowym swoich sklepów 
autorskiego charakteru” (Morgan, 2008, s. 14). Do najbardziej znanych projektan-
tów postępujących w ten sposób zaliczają się Pierre Cardin, Mary Quant i Vivienne 
Westwood. 

Na kształtowanie się praktyk visual merchandisingu w XX wieku ogromny wpływ 
wywarły dwa czynniki. Z jednej strony był to postęp technologiczny, umożliwiający 
rezygnację z manekinów w oknach wystawowych. Zamiast nich w witrynach skle-
powych pojawiły się zdjęcia top modelek, które prezentowały ubiór. Z drugiej strony 
narodziły się supermarki, takie jak Gucci oraz Prada, które dzięki olbrzymiemu bu-
dżetowi przeznaczonemu na kampanię reklamową mogły przekształcić witryny skle-
powe w prawdziwe maszyny propagandy. 

Po tym historycznym rysie rozwoju zjawiska określanego jako visual merchandi-
sing, warto zastanowić się, co kryje się pod tym pojęciem. Według M. Gębarowskiego 
jest to technika sprzedaży, która „oznacza fizyczną prezentację oferowanych produk-
tów w sposób atrakcyjny i skutecznie zachęcający klientów do ich nabycia”. Chodzi 
zatem o „silne oddziaływanie na zmysł wzroku klienta w czasie, gdy porusza się 
on po obiekcie handlowym” (Gębarowski, 2007, s. 74). Jak podkreśla M. G. Wolfe 
w pracy zatytułowanej „The world of fashion merchandising”, celem visual merchan-
disingu jest dotarcie z przekazem do klienta znajdującego się w danej chwili w skle-
pie i skłonienie go do bezpośredniego dokonania zakupu określonego produktu. Ma 
to być zakup dokonany pod wpływem chwili, impulsu wywołanego taką właśnie, 
a nie inną ekspozycją oferowanych towarów (Wolfe, 1998, s. 307). Visual merchan-
dising koncentruje się zatem na takich działaniach promocyjnych, które związane są 
z aspektami wizualnymi aranżowania przestrzeni sprzedażowej. „Wśród jego głów-
nych obszarów należy wskazać: wystrój wnętrza obiektów handlowych, ekspozy-
cję towarów na półkach, zagospodarowanie przestrzeni sklepu, graficzne materiały 
w punktach sprzedaży (tzw. materiały POS)” (Gębarowski, 2007, s. 74).

Nie należy jednak zapominać o innych ważnych elementach, składających się na 
visual merchandising, takich jak: zapach, muzyka, temperatura czy opakowanie pro-
duktu.

Według definicji M. Harłacz visual merchandising jest „pomysłem na prezenta-
cję produktu i sposobem jego prezentacji w miejscu sprzedaży. Dotyczy wszystkich 
produktów – spożywczych, chemicznych, kosmetycznych – ale ogromne znaczenie 
ma przede wszystkim w handlu odzieżą” (Harłacz, 2006, s. 48). Autorka stwierdza, 
iż visual merchandising „podąża za aktualnymi trendami i tendencjami w modzie. 
Celem VM jest efektywna pomoc sprzedawcom w zaprezentowaniu walorów produk-
tu. Z kolei dla klientów sklepu VM to pomoc i ułatwienie w zauważeniu i docenie-
niu tych walorów. VM to także pomoc klientowi w doborze stylizacyjnym. Zgodnie 
z jego oczekiwaniami, ale także z aktualną modą” (Harłacz, 2006, s. 48). M. Harłacz 
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zwraca również uwagę na znaczenie visual merchandisingu dla firm, podkreślając, 
iż w dobie ostrej konkurencji właściwe zastosowanie tej techniki sprzedaży pozwala 
firmie wyróżnić się na rynku dzięki atrakcyjnemu pomysłowi na ekspozycję, spójnej 
w całej sieci aranżacji witryn sklepowych oraz wnętrz. Zwraca też uwagę na fakt, iż 
visual merchandising jest interdyscyplinarną techniką sprzedaży, która czerpie z do-
robku następujących dyscyplin: podstawy marketingu, psychologia klienta, podstawy 
technik sprzedaży, psychologia sprzedaży, teoria i psychologia barw (Harłacz, 2006). 
Niewątpliwie nie są to wszystkie dyscypliny naukowe, na których założenia opiera 
omawiana technika sprzedaży. Należy bowiem podkreślić, iż nie bez znaczenia dla 
właściwego zastosowania visual merchandisingu są również informacje z zakresu 
projektowania wnętrz oraz z zakresu nauki o oświetleniu, co szczegółowo omówiono 
dalej. 

Przemyślana wizualizacja przestrzeni wymaga odpowiedniego zestawienia ze 
sobą następujących elementów: materiału wykorzystanego do aranżacji wnętrza, 
oświetlenia i koloru. Odpowiednie zestawienie tych elementów ma wywołać u kupu-
jącego odpowiednie doświadczenia zmysłowe, które z kolei skłonią go do dokonania 
zakupu. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady ekspozycji towarów.

W zależności od tego, jaki materiał zostanie wykorzystany do aranżacji wnętrza, 
u nabywcy można wytworzyć pozytywne wrażenia związane z ciepłem bijącym od 
otaczającej przestrzeni bądź też z chłodem. Elementy drewniane sprawiają, że klient 
czuje się swojsko i naturalnie. Uczucie chłodu wzbudzają powierzchnie wykonane 
z kamienia. Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, iż powierzchnie takie koja-
rzą się z prestiżem i luksusem. Chcąc nadać sklepowi wymiar nowoczesności, należy 
zastosować metalowe konstrukcje wypełnione szkłem. Natomiast w wytworzeniu at-
mosfery postindustrialnej pomocne okażą się plastik i surowy metal. Najprostszym 
sposobem na sprawienie, by nawet niewielka powierzchnia nabrała większych roz-
miarów, jest zastosowanie luster (Gębarowski, 2007).

W procesie planowania aranżacji wnętrza szczególną rolę należy przypisać świa-
tłu. Może ono bowiem nie tylko podnieść atrakcyjność sprzedawanych towarów, 
lecz także kreować miłą atmosferę wewnątrz sklepu. W. Antosiewicz i R. Rzepiński 
przedstawili następujące zasady oświetlania sklepu:
 – oświetlenie powinno przykuwać uwagę i wyróżniać sklep wśród wielu innych, 

które znajdują się w pobliżu; okno wystawowe oraz wnętrze sklepu mają ukazy-
wać indywidualny charakter danego obiektu handlowego,

 – witryna sklepowa powinna być tak oświetlona, by potencjalny klient zaintereso-
wał się tym, co zauważy na tyle, by chciał wejść do sklepu,

 – kreowana za pomocą oświetlenia atmosfera powinna pozytywnie wpływać na za-
chowanie klienta,

 – dobre oświetlenie ‘prowadzi’ klienta i ułatwia mu orientację w sklepie,
 – oświetlenie powinno stanowić integralną część strategii sprzedaży,
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 – choć trendy i strategie zmieniają się bardzo szybko, oświetlenie powinno być 
dobrane tak, by można je było szybko i łatwo dostosować do nowych sytuacji 
(Antosiewicz, Rzepiński, 2005, s. 15)6.
Na klientów można również oddziaływać, aranżując w odpowiedni sposób prze-

strzeń sklepową. Oprócz odpowiedniej ekspozycji towarów należy zwrócić także 
uwagę na rozplanowanie powierzchni w środku pomieszczenia. Podejmując się ta-
kiego zadania, zawsze należy odpowiedzieć sobie na pytania: dla jakiej marki ma 
być przygotowana kampania merchandisingowa?, jaka jest idea, styl oraz koncepcja 
marketingowa tej marki?, kim są klienci, jakie są ich potrzeby i oczekiwania?, czy 
można sięgnąć do historii danej marki, czy mamy do czynienia z próbą wprowadze-
nia nowej marki na rynek?, czy jest to marka damska czy męska? Odpowiedzi na te 
pytania pozwalają podjąć odpowiednie kroki, mające na celu zachęcenie klientów do 
wejścia do sklepu (Harłacz, 2009). 

Podstawową kwestią jest plan sklepu określany jako layout. Jego poprawna orga-
nizacja „sprawia, że miejsce zakupów wydaje się przyjemniejsze, bardziej dostępne, 
czytelne” (Harłacz, 2009, s. 44). Pracując nad odpowiednim planem sklepu, należy 
uwzględnić następujące czynniki: możliwość zmiany aranżacji mebli, zapewnienie 
swobodnego przepływu klientów, czytelną ekspozycję, zagospodarowanie focus po-
intów i martwych stref. 

Jak przypomina M. Harłacz, „dawniej sklep był sztywną konstrukcją, której pre-
zentacja była ujednolicona. Obecnie mamy szereg mebli (modułów) które w zależ-
ności od potrzeby, sezonu czy kolekcji pozwalają na różnorodne aranżacje” (Harłacz, 
2009, s. 44). Możliwość zmiany aranżacji mebli jest bardzo istotna w sytuacji, gdy 
momenty przełomowe w działalności sklepu (jak np. promocje, wprowadzenie nowej 
kolekcji) łączą się ze zmianą wystroju wnętrza. W sklepach z odzieżą najczęściej 
sprawdzają się meble przyścienne – szafy składające się z półek, rur i wysięgników. 
Dobrze funkcjonują również systemy ścienne, które dzięki swej mobilności i pla-
styczności umożliwiają modyfikację ich układu. Ponadto na dodatkowe wyposażenie 
sklepu składają się różnego rodzaju meble wolno stojące, do których zalicza się stoły, 
gondole, gabloty, siedziska i kufry. To właśnie te elementy wyposażenia powinny 
podlegać zmianom w pierwszej kolejności. 

Planując wystrój sklepu, należy pamiętać, by zapewnić klientom swobodne przej-
ście pomiędzy znajdującymi się wewnątrz meblami. Utworzone przejścia powinny 
zapewnić bezkolizyjne przejście co najmniej dwóm klientom. „Dodatkowo warto pa-
miętać o wyraźnie zaznaczonych ścieżkach, które dobrze zorganizowane, pozwalają 
klientowi na odwiedzenie wszystkich działów w sklepie” (Harłacz, 2009, s. 44).

Czytelna ekspozycja oznacza, iż uwzględniony jest wyraźny podział na kolekcje, 
strefy, linie, style oraz kolory. Dzięki zachowanemu podziałowi klient szybko może 

6  Więcej na temat roli oświetlenia zob.: Antosiewicz (2005, s. 30), Gębarowski (2007, s. 75), Rzepiński (2005, s. 18-20).
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zorientować się w sklepie i odnaleźć poszukiwane produkty. Zaoszczędzony w ten 
sposób czas może przeznaczyć na zapoznanie się z aktualną ofertą sklepu. 

Pod pojęciem focus point rozumieć należy miejsce atrakcyjne sprzedażowo: „są to 
obszary, które w sposób naturalny skupiają wzrok klientów zaraz po wejściu do skle-
pu” (Harłacz, 2009, s. 45). Do obszarów tych zalicza się centralne części ścian eks-
pozycyjnych, półek, miejsca usytuowane, np. na wysokości wzroku. „Stwarzają one 
możliwość delikatnej manipulacji percepcją klienta. Z jednej strony możemy je wy-
korzystać do pokazania najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych nowości. Z drugiej 
strony możemy za ich pomocą ‘podreperować’ status rzeczy mniej ciekawych, takich, 
które nie sprzedają się najlepiej” (Harłacz, 2009, s. 45). Pierwszy z wymienionych 
sposobów należy stosować, wprowadzając nową kolekcję, gdy klienci są najbardziej 
zainteresowani nowym towarem. Drugi zaś stosuje sie pod koniec sezonu, gdy towar 
zostaje przeceniony (a więc w momencie promocji i wyprzedaży). 

Jako martwą strefę określa się te miejsca, które są omijane przez klientów. Zalicza 
się do tej strefy kąty, narożniki, jak również te elementy ekspozycji, które są trudno 
dostępne dla klienta (gdyż np. znajdują się zbyt wysoko). Miejsca te powinny być 
wykorzystywane do ekspozycji towarów, które podlegają tzw. zakupom racjonal-
nym, czyli takim zakupom, których klient dokona bez względu na miejsce ekspozycji 
towaru. Aby zwiększyć zakupy w martwej strefie, można tam umieścić np. lustro 
(Harłacz, 2009).

Aranżując wystrój sklepu, należy pamiętać o podziale sklepu na strefę zdobycia 
i strefę zatrzymania. Strefa zdobycia to przednia część sklepu. Celem tej strefy jest 
zdobycie potencjalnego klienta poprzez zaskoczenie go, zaintrygowanie, wciągnię-
cie w świat kolekcji. „Najlepsze modele sezonu, atrakcyjne propozycje stylizacyjne, 
nowe pomysły prezentacji, dodatkowe elementy dekoracyjne, ciekawe rozwiązania 
kolorystyczne – to wszystko powinno sprawić, ze klient zechce poznać całą ofer-
tę sklepu” (Harłacz, 2009, s. 45). Strefa zatrzymania powinna natomiast wzbudzić 
w kliencie poczucie, iż znajduje się we właściwym miejscu. Strefa ta powinna być 
zorganizowana tak, by współgrała z pierwszą częścią sklepu. 

Visual merchandising wykorzystywany jest również w coraz prężniej rozwijającej 
się sprzedaży internetowej, gdzie konsument nie ma bezpośredniego kontaktu z pro-
duktem, a bazuje głównie na zdjęciach i opisie produktu. Oglądaniu zdjęć często 
towarzyszy muzyka, która wprowadza konsumenta w stan relaksu7

Wszystkie opisane elementy związane z visual merchandisingiem mają wpływ na 
zachowania konsumenta na rynku. Pod jego wpływem konsument uaktywnia się i po-
siada większą motywację do zakupu. Sama wizualna część, wchodząca w skład tego 
pojęcia, oddziałuje na współczesnego konsumenta. Produkty prezentowane zgodnie 
z zasadami visual merchandisingu mają największą rotację, a prezentacja w oknach 

7  Więcej na temat instrumentów komunikacji on-line zob.: Wiktor (2012, s. 240-254).
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wystawowych przyciąga nową grupę konsumentów. Firmy tworzą nowe witryny 
sklepowe, wykorzystując ekrany plazmowe, które mają się odnosić do naszych po-
trzeb i zachęcić nas do wejścia do sklepu, by finalnie dokonać transakcji zakupu. 
Dodatkowo przemyślany kolor i design wnętrza oraz odpowiednio dopasowane świa-
tło, zapach i muzyka tworzą niezapomnianą atmosferę, by konsument mógł poczuć 
się dobrze i wrócić ponownie. Warto podkreślić, jak duży wpływ na zachowanie kon-
sumenta ma postęp technologiczny i wciąż rozwijająca się sprzedaż on-line, która 
również bazuje na visual merchandisngu, gdzie sam konsument potwierdza stwier-
dzenie, że „kupujemy oczami”.
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Streszczenie

Artykuł koncentruje się na analizie i rozwoju genezy, pojęcia i istoty visual mer-
chandisingu oraz jego wpływu na zachowania konsumenta na rynku. Skupia się na 
przeglądzie literatury i rozważaniach dotyczących tego zagadnienia, wskazując na 
złożoność koncepcji. Artykuł zawiera elementy oddziaływania visual merchandisin-
gu na współczesnego konsumenta, który w wyniku procesu globalizacji i postępu 
technologicznego potrzebuje dodatkowych bodźców do podjęcia decyzji o dokonaniu 
zakupu. Poprzez narzędzie komunikacji marketingowej, jakim jest visual merchandi-
sing, konsument jest bardziej zmotywowany do zakupu i często pod jego wpływem 
dokonuje zakupów impulsywnych.
Słowa kluczowe: visual merchandising, merchandising, komunikacja marketingowa, 
zachowania konsumenta.
Kody JEL: M31
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Impact of Visual Merchandising of Consumer’s Behaviour

Summary

In her article, the author focuses on an analysis and development of the genesis, 
notion and essence of visual merchandising as well as its impact on consumer’s be-
haviour in the market. She focuses on the literature overview and deliberations con-
cerning this issue, indicating complexity of the concept. The article contains elements 
of visual merchandising impact on the contemporary consumer who, in result of the 
process of globalisation and technological progress, needs additional stimuli to make 
a purchasing decision. Through the tool of marketing communication, which visual 
merchandising is, the consumer is more motivated to buy and often under its influ-
ence they make impulse purchases.
Key words: visual merchandising, merchandising, marketing communication, con-
sumer’s behaviour.
JEL codes: M31
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