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Przemiany w sektorze handlu powodujà, ˝e dzia∏alnoÊç firm handlowych od-
bywa si´ w trudnych warunkach, co wymusza na przedsi´biorstwach poszukiwa-
nie nowych narz´dzi aktywizacji sprzeda˝y. Jednym z takich narz´dzi jest mer-
chandising. 

Pierwsze koncepcje merchandisingu pojawi∏y si´ w Stanach Zjednoczonych na
poczàtku XX wieku jako swoista odmiana marketingu. W Polsce pojawi∏ si´ wraz
ze zmianà systemu gospodarowania i w konsekwencji wejÊcia du˝ych mi´dzynaro-
dowych sieci, które zacz´∏y stosowaç profesjonalny merchandising. Obecnie mer-
chandising staje si´ koniecznoÊcià, poniewa˝ – jak wynika z badaƒ – oko∏o? decy-
zji nabywczych podejmowanych jest punkcie sprzeda˝y. 

Merchandising jest to ogó∏ aktywnych dzia∏aƒ podejmowanych w punkcie
sprzeda˝y zwiàzanych z ekspozycjà towarów na pó∏ce, z zagospodarowaniem
przestrzeni sprzeda˝y, ze sterowaniem ruchem nabywców, stworzeniem odpowied-
niej atmosfery oraz z wykorzystaniem dzia∏aƒ promocyjnych w celu oddzia∏ywa-
nia na nabywc´ i poprawienia wyników sprzeda˝y. 

Publikacja stanowi kompleksowe uj´cie problematyki merchandisingu i cha-
rakteryzuje nast´pujàce zagadnienia: 
• techniki i strategie merchandisingu,
• zachowania nabywców w punkcie sprzeda˝y i metody ich badania,
• zasady ekspozycji produktów na pó∏kach,
• techniki oddzia∏ywania na nabywc´ w miejscu sprzeda˝y,
• sposoby aran˝acji sklepu i witryn oraz tworzenia atmosfery,
• b∏´dy i szybkie dzia∏ania zaradcze,
• merchandising w ma∏ych sklepach.

Ksià˝k´ cechuje budowa modu∏owa, która pozwala na korzystanie w sposób
wybiórczy z poszczególnych rozdzia∏ów. Dlatego niektóre informacje mogà po-
wtarzaç si´ – aby zaoszcz´dziç Czytelnikowi czasu przy wertowaniu ksià˝ki w po-
szukiwaniu kompletnej wiedzy na dany temat.

Ksià˝ka radzi i podaje cenne wskazówki praktyczne, jak przetrwaç na rynku
i zdobyç przewag´ konkurencyjnà, stosujàc merchandising. Zawiera wiele wyni-
ków badaƒ, które mogà pos∏u˝yç jako podstawa do budowania strategii marketin-
gowej du˝ych firm handlowych. 
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Autorka wyra˝a nadziej ,́ ˝e przedstawiona publikacja b´dzie u˝yteczna za-
równo dla mened˝erów firm handlowych, jak i studentów kierunków ekonomicz-
nych. Ksià˝ka adresowana jest szczególnie do krajowych ma∏ych i Êrednich skle-
pów, które funkcjonujà w trudnych warunkach. Sklepy wielkopowierzchniowe
stosujà zaawansowany i wyrafinowany merchandising. W tych warunkach istnieje
pilna potrzeba kreowania unikalnej atmosfery w ma∏ych sklepach poprzez atrak-
cyjnà ofert ,́ mi∏à obs∏ug´ oraz tworzenie swoistego klimatu zakupów, w czym mo-
˝e pomóc to opracowanie.

Publikacj´ oparto na nielicznych pozycjach zwartych z tego zakresu oraz licz-
nych artyku∏ach naukowych i bran˝owych. Wykorzystano takie czasopisma, jak
„WiadomoÊci Handlowe”, „Detal Dzisiaj”, „Marketing w Praktyce” i wiele in-
nych. 

Autorka pragnie serdecznie podzi´kowaç Recenzentom: Panu Prof. Janowi
Adamczykowi oraz Panu Prof. Jackowi Otto za cenne wskazówki oraz zalecenia
dotyczàce niniejszej ksià˝ki. 
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