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OD REDAKCJI
PET MAGAZYN to Informator Produktowy. 

Będziemy informować w nim Państwa o cieka-

wych inicjatywach, produktach oraz nowościach 

pojawiających się na rynku zoologicznym, a także 

o promocjach cenowych.  Adresatami magazynu są 

właściciele sklepów zoologicznych, lecznic wete-

rynaryjnych oraz salonów groomerskich. 

PET MAGAZYN, będzie konkretnym wsparciem 

marketingowym oraz sprzedażowym dla produ-

centów i dystrybutorów produktów zoologicznych.  

Nasza oferta jest skierowana do firm na każ-

dym poziomie ich rozwoju.  Mamy nadzieję, 

że zainteresuje ona zarówno tych właścicieli 

firm, których możliwości finansowe ograni-

czały zasięg budowania rozgłosu o swoich 

produktach, jak i do tych, którzy w krótkim 

czasie pragną zorganizować kampanię pro-

mocyjno – sprzedażową w wielu kanałach. 

Na stronach PET MAGAZYNU znajdą się opi-

nie zarówno użytkowników produktów, jak 

i ekspertów i specjalistów branży zoologicznej.  

Ułatwią one Państwu wybór produktów, które 

znajdą się w ofercie sprzedażowej sklepów. 

To istotny element, z punktu widzenia sklepu, 

w kontekście zmieniających się trendów, ocze-

kiwań i preferencji klienta indywidualnego.  

PET MAGAZYN to także miejsce, w którym znajdą 

się informacje o wydarzeniach oraz imprezach 

branżowych, o których warto wiedzieć i na nich być! 

PET MAGAZYN będzie wydawany w formie 

dwumiesięcznika oraz numerów specjalnych 

wydawanych przy okazji ważnych wydarzeń 

branżowych. 

Zapraszamy do współpracy! 
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Zajmujesz się produkcją, importem 
ii exportem produktów zoologicznych? 
Potrzebujesz wsparcia 
marketingowego? Szukasz informacji 
dotyczących sposobów i technik 
budowania rozgłosu? Szukasz 
pomysłu na wyposażenie i wystrój 
swojego sklepu? Zastanawiasz się 
jajak dobrać asortyment towarowy 
i jak go eksponować aby został 
zauważony? Interesują Cię opinie 
specjalistów odnośnie nowych 
produktów, technik sprzedaży, 
leczenia? Chcesz podnosić Swoje 
kwalifikacje, poznać kierunki 
w których będzie rozwijała się cała 
branża? W tym celu został 
stoworzony Informator Branżowy 
PetBiznes gdzie praktycy 
i specjaliści z wielu dziedzin 
odpowiedzą na te i inne pytania. 

ZOOLOGIA – WETERYNARIA
– GROOMING

www.petbiznes.pl
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#STOPgłupocie

W sieci pojawia się wiele tzw. fake newsów, czyli niepotwierdzo-

nych informacji. Na przykład informacja o tym, że koronawirus 

zagraża czworonogom. Ponadto można przeczytać, że został on 

przeniesiony na pacjenta „zero” przez nietoperza. Takich histo-

rii codziennie tworzy się setki. Ale zamiast czytać to wszystko, 

lepiej zapoznać się z opiniami ekspertów.

Co mówią eksperci?

Jedna z nich, opinia Profesora Scott’a Weese z uczelni wetery-

naryjnej University of Guelph mówi o jednym przypadku psa 

z Honkongu rasy Pomeranian. Jego próbki z nosa i pyska były 

słabo pozytywne na obecność koronawirusa. Według Profesora 

„najważniejsze pytanie z punktu widzenia zdrowia publicznego 

brzmi: pies został zarażony, ale czy to znaczy, że jest zakaźny?”

Psy i koty NIE ZARAŻAJĄ koronawirusem!

Rząd Hongkongu twierdzi, że koty i psy domowe nie mogą przeka-

zać nowego koronawirusa ludziom. Mogą jednak wykazywać niski 

poziom patogenu, jeśli wirusem zarażą się od swoich właścicieli.

Departament Rolny Hongkongu stwierdził również, że nie znalazł 

dowodów na to, że zwierzęta są źródłem infekcji lub mogą zacho-

rować na chorobę COVID-19. Zasugerował jednak poddanie kwa-

rantannie zwierząt domowych, których właścicielami były zarażone 

osoby. To skąd zatem obawy, że koronawirus zagraża zwierzętom?

World Health Organization

WHO również uspakaja właścicieli zwierząt domowych. „Naj-

ważniejsze jest, aby podczas spacerów dbać o swoją higienę i pod 

żadnym pozorem nie porzucać swoich zwierząt domowych, bo 

nie stanowią one dla nas żadnego zagrożenia”.

Zapamiętajcie: najważniejsza jest higiena! Nie tylko ta w kon-

taktach międzyludzkich, ale również w tych pomiędzy właści-

cielem a jego pupilem.

Raporty- TAK, fake newsy-NIE

Zgodnie z innym, opublikowanym w piątek 13 marca, komu-

nikatem prasowym Minnesota Board of Animal Health, Cen-

ters for Disease Control and Prevention nie otrzymano żad-

nych doniesień o zwierzętach zarażających COVID-19, czyli 

chorobą układu oddechowego. Zarząd stwierdził również, że 

nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe lub zwierzęta 

gospodarskie mogą rozprzestrzeniać COVID-19 na inne zwie-

rzęta lub ludzi.

Kolejna opinia

Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami również 

potwierdza tę informację. „Nie ma żadnych dowodów na to, aby 

zwierzęta domowe przenosiły koronawirusa.”

Skąd zatem tak duże zainteresowanie zabiegami 

usypiania zwierząt?

Właściciele klinik weterynaryjnych biją na alarm. „Ilość telefonów, 

jakie otrzymałem z zapytaniem o możliwość wykonania zabiegu 

usypiania, jest przerażająca - mówił w rozmowie z „VICE” wetery-

narz Sam Kovac. Właściciel gabinetu weterynaryjnego w Australii 

dodaje: „Nie godziliśmy się na zabiegi. Próbowaliśmy tłumaczyć 

właścicielom, że nic im nie grozi.”

#saveyourptt

Obywatele Chin masowo porzucają swoje zwierzęta. Zainte-

resowanie zabiegami usypiania czworonogów dotarło również 

Czy koronawirus 
zagraża naszym 
czworonogom?
Miłośnicy zwierząt zadają sobie zapewne pytanie: czy ich zwierzęta domowe mogą 
być nosicielami koronawirusa? Eksperci uspakajają, że nie ma dowodów na to, że 
koronawirus zagraża naszym pupilom. A także mówią o tym, że zwierzęta nie mogą 
przenieść tej choroby na człowieka.
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do innych krajów, w tym do Europy. Czy Polska jest jednym z tych 

krajów? 

Po tak dużej ilości doniesień w sprawie porzuceń psów i ich usypia-

nia swoje stanowisko w tej sprawie zajęło również WHO. „Chociaż 

w Hongkongu zdarzył się jeden przypadek zarażenia psa, nie ma 

do tej pory dowodów na to, że psy, koty czy jakiekolwiek inne zwie-

rzę może przenosić COVID-19 - czytamy w oświadczeniu WHO.

A co na to wszystko Krajowa Izba 

Lekarsko-Weterynaryjna?

Zgodnie z komunikatem prasowym umieszczonym na ich oficjal-

nej stronie „nie ma eutanazji na życzenie”. To jest kolejna niepo-

twierdzona informacja, która, póki co, nie została zaobserwowana 

wśród polskich weterynarzy i właścicieli klinik weterynaryjnych.

„Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt 

towarzyszących do eutanazji z powodu epidemii koronawirusa 

w Polsce to typowy fake news. Nie zaobserwowaliśmy takiego 

zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie 

zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia 

i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt 

mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą koronawi-

rusa. „- możemy przeczytać w komunikacie prasowym Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Polskie prawo a eutanazja na życzenie

Trzeba podkreślić fakt, że polskie prawo nie zezwala na eutana-

zję na życzenie. Jednym z przypadków, w których dopuszcza się 

zabieg eutanazji jest niewyleczalna choroba zwierzęcia, która 

prowadzi do jego cierpienia. Drugim przypadkiem jest sytuacja, 

w której zwierzę jest agresywne i zagraża człowiekowi. Każdy 

taki przypadek jest wcześniej szczegółowo rozpatrywany przez 

lekarza weterynarii.

Czy koronawirus zaatakował również nasze serca?

Czy tak właśnie ma wyglądać miłość do naszych psów i kotów? 

Jak tylko pojawia się jakiekolwiek zagrożenie i kilka dziwnych 

wpisów w Internecie zapominamy o lojalności i wyrzucamy nasze 

zwierzęta z domu? A co gdyby lekarze tak postępowali z nami? 

Chory - na ulicę albo do eutanazji.

Zanim wykonacie telefon do kliniki weterynaryjnej w celu umó-

wienia się na zabieg uśpienia, albo pójdziecie do lasu na spacer 

i po drodze „zgubicie” swojego psa, poczytajcie opinie mądrzej-

szych od Was i zaufajcie im. Przestańmy wierzyć we wszystko, 

co przeczytamy w Internecie. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem.

A w tym ciężkim dla wszystkich okresie nie zapominajmy o empatii. 

Nasze czworonogi są całkowicie zależne od nas i od naszego serca. 

A z tego co mi wiadomo, to koronawirus atakuje płuca, a nie serce.
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Dobry pracownik 
– jak go pozyskać?



Z 
kolei niewłaściwa osoba, którą 

zatrudnimy w naszej placówce 

sprzedażowej naraża nas na nie-

potrzebne koszty. Są to np. bada-

nia lekarskie, koszty rekrutacji, szko-

lenia itd. a czasem nawet problemy 

prawne. Kluczem do znalezienia dobrego 

pracownika do sklepu zoologicznego 

jest właściwie przeprowadzony pro-

ces rekrutacji. Na początku dokładnie 

powinniśmy określić swoje wymagania 

dotyczącego potencjalnego kandydata 

do pracy.

Co jest najważniejsze?

Znawcy tematy uważają, że czołowe 

miejsce wśród cech przyszłego pracow-

nika zajmują wiedza branżowa i umiejęt-

ności sprzedażowe . –  – Cechą bardzo 

pożądaną jest także chęć, a nawet zapał 

do pracy – uważa Krzysztof Burzyński, 

prowadzący firmę Doradztwo i szkole-

nia w branży zoologicznej (strefazoo.

info). – Zatrudniona przez nas osoba 

powinna także być gotowa na ciągły roz-

wój. Wskazana jest również komunika-

tywność. Pracownik nie tylko powinien 

posiadać dużą wiedzę z branży zoolo-

gicznej, ale także musi umieć ją prze-

kazać. Mniej istotna jest, według mnie, 

prezencja. Z posiadanych przeze mnie 

informacji nie wynika, aby ktoś nie został 

przyjęty do pracy jedynie ze względu na 

wygląd. Raz tylko spotkałem się z przy-

padkiem, kiedy właściciel sklepu popro-

sił dziewczynę, która nosiła dużo kolczy-

ków w różnych częściach twarzy, aby 

ograniczyła ich liczbę w godzinach wyko-

nywania pracy.

Sposoby pozyskiwania pracowników

Mogą być różne, nawet w odniesieniu 

do podobnych sklepów, prowadzących 

działalność w tym samym mieście. Każdy 

właściciel ma w tej dziedzinie odrębne 

doświadczenia.

– Z moich obserwacji wynika, że duże 

sklepy sieciowe poszukują pracowników, 

przede wszystkim, na portalach interne-

towych – relacjonuje Krzysztof Burzyń-

ski. – Inni właściciele szukający pasjona-

tów branży zoologicznej, często znajdują 

ich wśród klientów odwiedzających sklep. 

Te osoby mogą także zarekomendować 

kogoś ze znajomych czy rodziny. W tym 

przypadku dobrze sprawdza się zamiesz-

czenie ogłoszenia w sklepie. Przeczytają 

go głównie osoby utożsamiające w jakiś 

sposób z daną placówką i sprzedawanymi 

tam artykułami.

Dobrym miejscem na znalezienie pra-

cownika, szczególnie, jeśli szukamy osoby 

z wiedzą specjalistyczną w mniej popular-

nej dziedzinie, są także internetowe fora 

społecznościowe, np. akwarystyczne.

– To ciekawa opcja – podkreśla Krzysztof 

Burzyński – na kilkaset czy kilka tysięcy 

uczestników takiego forum zawsze znaj-

dzie się ktoś, kto mieszka w pobliżu i okaże 

się zainteresowany naszym ogłoszeniem 

o pracę.

Co zrobić, aby na nasze ogłoszenie 

odpowiedziały właściwe osoby?

Oczywiście, pracujemy dla pieniędzy 

i wysokość wynagrodzenia jest tu bardzo 

ważną kwestią. Istnieją niewielkie szanse, 

że osoba doświadczona, posiadająca wie-

dzę branżową i sprzedażową odpowie na 

ogłoszenie o pracę w firmie oferującej 

najniższe wynagrodzenie. Istnieje jednak 

drugi czynnik, który sprawia, że osoby 

zechcą pracować i pozostać w naszym skle-

pie na dłużej – jest to atmosfera panująca 

w miejscu zatrudnienia. Wśród pracow-

ników wymieniana jest ona na czołowych 

miejscach wśród czynników generujących 

zadowolenie z otrzymanej posady.

Ważna jest także możliwość rozwoju 

zawodowego i ewentualnego awansu, 

choć w małych, lokalnych sklepach raczej 

nie ma możliwości objęcia wyższego sta-

nowiska. Można to jednak zrekompenso-

wać pracownikowi premiami za dobrze 

wykonaną pracę lub okazaniem zaufa-

nia. Może to być chociażby przekazanie 

mu odpowiedzialności za określony dział 

sklepu, np. akwarystyczny czy terrary-

styczny. Człowiek, który czuje się ważny 

i doceniony ma większą motywację do 

pracy i silniej identyfikuje się z firmą. Pra-

cownicy sklepu, którzy są właścicielami 

zwierząt, mogą, z kolei, otrzymać moż-

liwość zakupu karmy czy innych akce-

soriów po znacznie obniżonych cenach.

Nie tylko rozmowa kwalifikacyjna

Każda przedsiębiorca szukający pracow-

nika musi zdawać sobie sprawę, że wśród 

potencjalnych kandydatów mogą znaleźć 

się także tzw. starzy wyjadacze. Doskonale 

znają oni pytania zadawane przez rekru-

terów i wiedzą, jakich należy udzielić na 

nie odpowiedzi. Aby uniknąć możliwości 

wprowadzenia nas w błąd, proces rekru-

tacyjny należy rozpocząć dużo wcześniej. 

Należy przy tym mieć świadomość, że roz-

mowa kwalifikacyjna jest tylko jednym 

z jego elementów.

– Przedsiębiorca szukający pracownika 

buduje równocześnie wizerunek swojej 

marki tzw. employer branding – infor-

muje Krzysztof Burzyński. – Jego celem 

jest stworzenie pozytywnego wize-

runku naszej marki także wśród osób, 

które przeszły przez proces rekruta-

cji, ale nie zostały zatrudnione. Istnieją 

narzędzia i techniki, które to umożli-

wiają. W employer brandingu bardzo 

ważne jest budowanie jasnych i czytel-

nych informacji na każdym etapie pro-

cesu rekrutacyjnego.

Dobry pracownik w sklepie zoologicznym to bardzo korzystna inwestycja. 
Kompetentna osoba, która posiada wiedzę branżową i sprzedażową może znacząco 
wpływać nie tylko na lepsze wyniki ekonomiczne. Dobry pracownik buduje również 
wizerunek sklepu, przyciągając do niego klientów. Może także motywować do 
działania inne osoby w zespole.
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Często pracodawcy szukają pracownika 

na tzw. ostatnią chwilę, kiedy już wia-

domo, że posada za niedługi czas okaże 

się nieobsadzona. To błąd. Dobrze jest 

posiadać bazę osób, które przeszły już 

u nas proces rekrutacyjny i spełniły więk-

szość wymagań. Można skontaktować 

się z nimi i znaleźć odpowiednią osobę 

wśród tych, które nie znalazły jeszcze 

innej pracy. Oszczędzi nam to czasu 

i kosztów powtórnego przeprowadza-

nia procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja po raz pierwszy

– Oczywiście, może się zdarzyć, że prze-

prowadzamy rekrutację po raz pierwszy 

i nie posiadamy jeszcze takiej bazy – tłu-

maczy Krzysztof Burzyński. – Dobrze jest 

wtedy, zamieszczając ogłoszenie o poszu-

kiwaniu pracownika umieścić w nim nieco 

wyższe wymagania dotyczące kwalifikacji, 

niż te, których faktycznie oczekujemy. Taki 

proces filtracji może okazać się niezwy-

kle przydatny. Pozwoli on np. wyelimino-

wać osoby osoby, które niejako „z mar-

szu” wysyłają CV do wielu firm z różnych 

branż.

Kiedy szukamy kogoś np. do działu 

akwarystyki, można poprosić kandyda-

tów o wypełnienie krótkiego testu, który 

wykaże wiedzę z tej dziedziny zoologii. 

Oczywiście, odpowiedzi na takie pytania 

można znaleźć w Internecie, jednak nie-

wiele osób się na zdecyduje, zdając sobie 

sprawę, że ich rzeczywistą wiedzę łatwo 

będzie skorygować podczas osobistej roz-

mowy z pracodawcą.

– Lista oczekiwań, które powinien spełnić 

nasz pracownik, powinna być jasna i czy-

telna, ale ograniczać się do najbardziej 

istotnych umiejętności – podkreśla 

Krzysztof Burzyński. – W niektórych 

ogłoszeniach o pracę taka lista urasta 

do niepokojących rozmiarów, a nadmiar 

przyszłych obowiązków może działać 

odstraszająco.

Dobrze jest także w ogłoszeniu o pracę 

sprecyzować nie tylko nasze oczekiwania, 

ale również warunki pracy oraz wysokość 

wynagrodzenia. Niewielu pracodawców 

się na to decyduje, a przecież dla osób 

poszukujących zatrudnienia są to niezwy-

kle istotne informacje.

Istotne cechy osobowości

Zanim jeszcze zaprosimy kandydata 

na rozmowę kwalifikacyjną, powinni-

śmy odbyć z nim rozmowę telefoniczną. 

Dowiemy się, czy dana osoba wciąż jesz-

cze chciałaby pracować w naszym skle-

pie, a przy okazji, czy posiada jakiekolwiek 

informacje na temat naszej firmy, innymi 

słowy – czy wie coś o miejscu, w którym 

zamierza pracować.

Osoby, które przejdą pozytywnie taką 

weryfikację telefoniczną, można zaprosić 

na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej 

nie należy skupiać się na jedynie na umie-

jętnościach kandydata do pracy. Powini-

śmy także poznać osobowość, jaką posiada 

nasz potencjalny pracownik. Jest to szcze-

gólnie istotne, jeśli będzie miał on za zada-

nie pracować w zespole.

– Załóżmy, że przyjmiemy do pracy dwóch 

ekstrawertyków – tłumaczy Krzysztóf 

Burzyński. – Osiągniemy wtedy prawdo-

podobnie dobre wyniki finansowe. Pra-

cownik o cechach ekstrawertycznych 

potrafi dobrze sprzedawać i świetnie 

dogaduje się z klientami. W dokumentach 

jednak zapanuje totalny bałagan. Takim 

osobom brakuje cierpliwości, aby podo-

łać żmudnej nieraz „papierkowej” pracy. 

W takim przypadku jako drugiego pra-

cownika dobrze jest zatrudnić osobę 

o pewnych cechach introwertycz-

nych. Będzie ona może mniej sprzeda-

wać, ale utrzyma porządek w sklepowej 

dokumentacji.

Ważny dzień próbny

Osoby, które pomyślnie ukończyły proces 

rekrutacji, powinny przejść jeszcze tzw. 

dzień próbny. Ustalamy, jak długo będzie 

on trwał – może to być godzina, ale równie 

dobrze kilka godzin. Wybieramy porę dnia, 

kiedy w naszym sklepie panuje najwięk-

szy ruch. Uważnie obserwujemy, jak nasz 

przyszły pracownik, radzi sobie w kon-

taktach z klientami. W takich sytuacjach 

sprawdzamy nie tyle wiedzę, co zaanga-

żowanie osoby, którą chcemy zatrudnić 

oraz jej zapał do pracy. Po zatrudnieniu, 

powinniśmy podpisać umowę na okres 

próbny (od jednego do trzech miesięcy). 

W tym czasie zarówno pracodawca, jak 

i pracownik mają okazję poznać się wza-

jemnie i określić czy zamierzają kontynu-

ować współpracę.

Pozostaw dobre wrażenie!

Niezmiernie ważną sprawą, podczas 

rekrutacji, jest przekazanie osobom, 

które przez nią przeszły, ale nie zostały 

zatrudnione, informacji zwrotnych (ang. 

feedback). Może to być np. zwykłe podzię-

kowanie za udział w procesie rekrutacyj-

nym. Pozostawiamy dane kandydatów 

w naszej bazie danych i mamy ułatwione 

zadanie podczas kolejnego poszukiwania 

pracowników.

– Pewna firma zrealizowała, moim zda-

niem, bardzo dobry pomysł – wspomina 

Krzysztof Burzyński. – Postanowiła, że 

osoby, które wzięły udział w procesie 

rekrutacji, a nie zostały przyjęte do 

pracy, otrzymają, jako podziękowania, 

kupony rabatowe na zakupy. Decydu-

jąc się na taki gest, możemy być pra-

wie pewni, że nasi niedoszli pracownicy 

nie będą wyrażać się źle o naszej firmie 

w przyszłości.
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Zanim jeszcze zaprosimy kandydata na 
rozmowę kwalifikacyjną, powinni śmy odbyć 
z nim rozmowę telefoniczną. Dowiemy się, 
czy dana osoba wciąż jesz cze chciałaby 
pracować w naszym skle pie, a przy okazji, 
czy posiada jakiekolwiek informacje na temat 
naszej firmy, innymi słowy – czy wie coś 
o miejscu, w którym zamierza pracować. 
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S
potyka się stwierdzenie, że wprowa-

dzenie nowego produktu na rynek 

zoologiczny jest bardzo trudne. 

Co zrobić, by Twój produkt stał się 

w krótkim czasie popularny i chętnie kupo-

wany. Od czego zacząć ?

Zacznij od analizy rynku, zapoznaj się dobrze 

z konkurencją i określ, czym twój produkt 

różni się od dostępnych już na rynku. Może 

jest to np. innowacyjny skład czy sposób 

wytwarzania, który daje nową jakość czy 

wartość odżywczą lub atrakcyjną cenę.

Jeśli masz wpływ na opakowanie, zwróć 

uwagę jak, na tle konkrecji, wypada Twoje. 

To właśnie ono w dzisiejszych czasach 

jest ważnym czynnikiem sprzedażowym 

i jednym z głównych elementu marke-

tingu. Dobre opakowanie jest pierwszym 

Jak wybrać właściwą 
drogę dystrybucji?
Zadbaj o marketing, nie rezygnuj z promocji. Jak mówi powiedzenie: „reklama 
dźwignią handlu”.  Bez budowania rozgłosu wokół produktu sprzedaż nie osiągnie 
zadowalających wyników. A koszty reklamy nie zawsze wiążą się z dużymi wydatkami.
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co wiąże się z wysokimi kosztami, a przede 

wszystkim dużą ilością czasu, jaką musisz 

poświęcić na odwiedzenie kilku tysięcy 

sklepów. Można oczywiście zatrudnić 

przedstawicieli handlowych, poświęcić 

czas na przeszkolenie, jednakże wiąże się 

to kosztami, na które nowe i nieduże firmy 

nie mogą sobie pozwolić.

Jest jeszcze jedna przeszkoda z którą 

możesz się spotkać – to sam właściciel 

sklepu. Sytuacja bardzo podobna jak

w przypadku hurtowni, czyli brak miejsca 

na półce i mała świadomość oraz wiedza 

o produkcie właściciela sklepu. Słyszymy 

od niego, że „klienci się nie pytają o taki 

produkt”.

Patrząc z punktu widzenia właściciela 

sklepu, można zrozumieć jego obawy. 

Ciężko jest sprzedać produkt, z którego

istnienia klienci nie zdają sobie sprawy. 

Dystrybutorzy i producenci produktów 

zoologicznych często zapominają

o budowaniu rozgłosu lub robią to źle. 

Będąc dystrybutorem pamiętaj, że to 

w twoim interesie leży budowanie świa-

domości o produkcie, nie zrobi tego za 

Ciebie hurtownia czy sklep.

Zadbaj o marketing, nie rezygnuj z pro-

mocji, jak mówi powiedzenie: „reklama 

dźwignią handlu”. Bez budowania roz-

głosu wokół produktu sprzedaż nie osią-

gnie zadowalających wyników.

A koszty reklamy nie zawsze wiąże się 

z dużymi wydatkami.

Coraz częstszą praktyką staje sprze-

daż bezpośrednio do klienta ostatecz-

nego. Sprzedaż taka wiąże się, co prawda, 

z wyższymi kosztami operacyjnymi zwią-

zanymi z logistyką, pakowaniem i obsługą 

reklamacjami, ale poniekąd jest to jedyna 

szansa na dotarcie Twojego produktu do 

szerszej grupy odbiorców.

Co powinieneś zrobić ?

Zadbaj o wygląd i nawigację swojej strony 

internetowej, aby użytkownik czuł się 

komfortowo i nie miał problemów z odszu-

kanie podstawowych informacji. Dobrze 

przygotowane zdjęcia czy wizualizacje 

oraz szczegółowy opis produktu to pod-

stawa sprzedaży internetowej. Niestety, 

większość dystrybutorów i producentów 

zapomina o tym fakcie. Przygotuj odpo-

wiednio materiały, to ważny element Two-

jego przyszłego marketingu. Przeszko-

lony personel, sprawna wysyłka i szybka 

reakcja na reklamacje będą decydującymi 

czynnikami we współpracy z klientami. 

Nie ma nic gorszego jak niekompetentny 

sprzedawca.

Nie rezygnuj z innych kanałów 

dystrybucji !

Budowanie rozgłosu to także dostępność 

produktów w innych kanałach dystrybu-

cji niż te opisane powyżej. Świat się zmie-

nia, za czym idą także zmiany w dystry-

bucji produktów. Podstawowym błędem 

w dystrybucji jest odrzucanie niestan-

dardowych czy mało znanych kanałów 

sprzedaży.

Przygotuj się do sprzedaży…

Podziel cenniki na grupy klientów, których 

będziesz obsługiwał : hurt, sklep stacjo-

narny, sklep internetowy, klient detaliczny. 

Przygotuj rabaty dla każdej z tych grup, 

mając na uwadze, iż możliwość dystrybu-

cji produktów w sklepie stacjonarnym to 

potencjalnie najważniejszy kanał Twojej 

sprzedaży, bo tylko tam klient zobaczy, 

dotknie produkt. Jeżeli zadbasz o szko-

lenie personelu, będzie można liczyć na 

znacznie większą sprzedaż.

Dołóż starań by sprzedawca znał Twój 

produkt i tu wracamy ponownie do pod-

stawowych materiałów marketingowych: 

zdjęcia ,opisy i szkolenia produktowe 

np. w postaci filmu, który można oglądać 

wielokrotnie w dowolnym miejscu i czasie. 

Dobrze przygotowane materiały promo-

cyjne zaoszczędzą czas i pieniądze.

Aby koło sprzedażowe się zamknęło, 

zadbaj o to by twoje produkty poznał 

zwłaszcza klient detaliczny. Im większa 

wiedza na temat Twoich produktów wśród 

klienta ostatecznego, im częściej klient 

będzie miał styczność z twoim produktem, 

tym większa sprzedaż także w innych 

kanałach dystrybucji. To klient wywo-

łuje zainteresowanie produktem, pyta-

jąc o niego w sklepie, pobudza aktywność 

sprzedawcy, który poszuka go w hurtowni 

lub trafi bezpośrednio do dystrybutora.

źródłem impulsu zakupu. To nie czwo-

ronożny pupil dokonuje wyboru produktu 

lecz jego właściciel!

Następny krok to decyzja, która może 

zaważyć na tym czy skutecznie i szybko 

wprowadzisz swój produkt do szerokiego 

obrotu. Jaki kanał dystrybucji wybrać 

i jak się przygotować do współpracy 

i sprzedaży?

Na polskim rynku zoologicznym funkcjo-

nuje kilka modeli dystrybucji produktów. 

Możesz sprzedawać swoje produkty

w specjalistycznych hurtowniach zoolo-

gicznych, bezpośrednio do sklepów lub 

też do klienta indywidualnego.

Hurtownie, które to coraz częściej stają 

się wyłącznym dystrybutorem danej marki 

zoologicznej mogą nie do końca być zain-

teresowane twoim produktem. Może 

mieć na to wpływ kilka czynników: mają 

już podobny produkt w swojej ofercie, nie 

znajdują miejsca w magazynach, które już 

są przepełnione i ciężko po nich się poru-

szać czy też skutecznie zarządzać. Jed-

nak częstym powodem „odrzucenia” two-

jego towaru jest mała wiedza na jego temat 

wśród branży i klienta ostatecznego.

Inną formą dystrybucji produktów 

jest sprzedaż bezpośrednia do sklepów 

zoologicznych. Ten model sprzedaży wiąże 

się z odbyciem wielu spotkań i wyjazdów, 
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Język Opakowania 

J
ĘZYK OPAKOWANIA – to nazwa wła-

sna względnie nazwa specjalna. Nazwa 

produktu to pierwszy komunikat, który 

wyszukuje nasza podświadomość spo-

śród wielu informacji znajdujących się na 

jego opakowaniu. Pozwala zaistnieć pro-

duktom w świadomości konsumenckiej na 

dłużej. Dobrze wymyślona (oryginalna), 

pozwala budować przewagę konkuren-

cyjną, gwarantując jej produktom natych-

miastowe wyróżnienie.

A zatem „nazwa własna” czy „nazwa 

specjalna” – oto jest pytanie.

Wszędzie tam, gdzie zależy nam na szyb-

kim i jednoznacznym zakomunikowa-

niu czym jest produkt, stosujemy nazwę 

własną, zachowując jej oryginalną formę 

brzmieniową. Dotyczy to głównie przypraw, 

przetworów warzywno-owocowych, dań 

gotowych, produktów kosmetycznych, pielę-

gnacyjnych oraz produktów nisko przetwo-

rzonych. Nazwa własna, w tym przypadku, 

stanowi o tożsamości danego produktu.

Nazwa specjalna. Ta z kolei przydaje się 

w przypadku, gdy kilka różnych produktów 

tworzy linię produktową. To rodzaj parasola, 

który pozwala na grupowanie wielu produk-

tów w bezpośrednim otoczeniu nazwy. To 

jeden z elementów mnemotechnicznych 

pozwalający na natychmiastowe wyróżnie-

nie i gwarantujący szybką rozpoznawalność 

i zapamietywalność całej oferty produktowej.

W innym przypadku nazwa specjalna  

stanowi ważny element, który pozwala na 

wyróżnienie danego produktu spośród 

wielu należących do tej samej kategorii 

produktowej. www.4brand.com.pl

O oryginalności produktu zawsze decyduje pomysł na wizualizację jego 
opakowania. Zapytani potrafimy wskazać na opakowania, które nam się 
podobają. Trudniej nam jednak uzasadnić te decyzje. To właśnie pomysł 
i oryginalność rozwiązania decydują o naszych preferencjach.

Nie wystarczy oryginalne brzmienie. 

Wszystkie elementy służące do zwizuali-

zowania nazwy powinny pobudzać emo-

cje i wyobraźnię, budując obraz produktu 

w świadomości konsumentów. W obydwu 

przypadkach, odpowiednio dobrana typo-

grafia/liternictwo (kształt, wielkość liter, 

kolorystyka) dopasowana do charakteru 

produktu powinna podkreślać te cechy, któ-

rych samo słowo-nazwa nie do końca oddaje.

Cały znak słowno-graficzny to pierw-

szy i najważniejszy komunikat, jaki pro-

dukt wysyła w kierunku konsumenta.

Czym tak naprawdę jest język opakowa-

nia. Z opakowaniami spotykamy się na co 

dzień. Ich forma i kształt, rodzaj surowca, 

z którego zostały wykonane sprawiają, że 

większość z nich w sposób bezpośredni 

identyfikuje produkt oraz kategorię pro-

duktową (produkty spożywcze, kosme-

tyki, napoje itp.). To informacja, która 

w sposób automatyczny dociera do naszej 

świadomości.

Żyjemy w czasach marek, produktów i pro-

ducentów oraz nieustającej walki o kon-

sumenta, której celem jest intensyfika-

cja dochodów oraz budowanie przewagi 
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konkurencyjnej. Współczesne opako-

wanie już dawno przestało być sposo-

bem na składowanie, transportowanie 

i przemieszczanie produktów. Tę funk-

cje pełnią dzisiaj opakowania sprzętu 

RTV, AGD i im podobne oraz opakowa-

nia zbiorcze w przypadku produktów 

szybko zbywalnych.

Opakowania jednostkowe dla produk-

tów szybko zbywalnych stały się pod-

stawowym elementem dialogu produktu 

z konsumentem. Wszystkie informa-

cje tekstowe oraz elementy graficzne 

wypełniające opakowanie tworzą język 

opakowania, za sprawą którego produkt 

rozpoczyna rozmowę z konsumentem. 

W kontaktach nie tylko towarzyskich 

lubimy słuchać tych, którzy wyrażając 

swoje opinie, robią to w sposób jasny 

i zrozumiały. Ponadto elementami absor-

bującymi naszą uwagę jest forma i spo-

sób przekazywanych informacji. Gesty-

kulacje, mowa ciała, intonacja, a przede 

wszystkim emocje, które, za sprawą ust-

nego przekazu, udzielają się słuchają-

cym. To wszystko sprawia, że opowia-

dana historia nabiera dodatkowego 

wymiaru.

Podobnie jest z opakowaniem. Opakowa-

nie rozmawia z konsumentem za pośred-

nictwem słowa i obrazu. Zarówno słowa 

(nazwa własna, nazwa kategorii produk-

towej, informacje wyróżniające produkt), 

które na poziomie poznawczym dostar-

czają niezbędnych informacji opisujących 

produkt, jak i wszystkie wizualne elementy 

opakowania (typografia, elementy gra-

ficzne, demo produktu, ikony, certyfikaty, 

ogólna kolorystyka) odpowiedzialne są za 

emocjonalną część całego komunikatu. 

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, 

które z nich są ważniejsze, i które, w więk-

szym lub w mniejszym stopniu, decydują 

o wyborze danego produktu jest trudna do 

ustalenia. Podobnie jak odwieczne dywa-

gacje na temat jajka i kury czy też wyższo-

ści Świąt Bożego Narodzenia nad Świę-

tami Wielkiej Nocy.

Czy również produkt za sprawą swo-

jego opakowania może przemawiać 

w sposób ciekawy i zrozumiały?

Kupujemy oczami. Z tego powodu 

wszystkie elementy opakowania powinny 

tworzyć pewien skończony obraz. To on 

buduje wizerunek i znaczenie produktu 

w świadomości konsumenta. Kompozy-

cja całego obrazu powinna angażować 

emocje i uwagę bezpośredniego odbiorcy 

tak, aby nie przeszedł on obok produktu 

w sposób obojętny.

Aby wygląd opakowania wyróżniał pro-

dukt z pośród wielu o podobnym prze-

znaczeniu i charakterze należy:
 d określić kategorię produktu – scha-

rakteryzować jego bezpośred-

niego odbiorcę, zwłaszcza od strony 

psychograficznej,
 d określić mandatory (obowiązkowe ele-

menty), które powinny znaleźć się na 

opakowaniu,
 d ustalić hierarchię ważności informacji,
 d zaproponować graficzną interpretację 

wszystkich komunikatów,
 d zaplanować miejsce na opakowaniu, 

które pozwoli na właściwą ekspozycję 

wszystkich informacji identyfikujących 

dany produkt,
 d ustalić jeden najważniejszy komuni-

kat, na którym będziemy budować 

kreatywną koncepcję wyglądu całego 

opakowania.

O oryginalności produktu zawsze decy-

duje pomysł na wizualizację jego opakowa-

nia. Zapytani potrafimy wskazać na opa-

kowania, które nam się podobają. Trudniej 

nam jednak uzasadnić te decyzje. To wła-

śnie pomysł i oryginalność rozwiązania 

decydują o naszych preferencjach.

Nazwa, kategoria, przeznaczenie pro-

duktu to ważne elementy, które powinny 

wyznaczać kierunek dla kreatywnych 

rozwiązań. Również wiedza konsumenta 

dotycząca produktu oraz jego cechy psy-

chograficzne to ważne źródła inspiracji 

mających wpływ na ostateczny wygląd 

opakowania. Elementy wizualne opako-

wania, w większym lub mniejszym stop-

niu, powinny angażować emocje i uwagę 

konsumenta. Elementy werbalne powinny 

dopełniać obraz, dostarczając konsumen-

towi istotnych informacji dotyczących 

samego produktu. Odpowiednia kompozy-

cja oraz sposób rozplanowania wszystkich 

elementów wypełniających powierzch-

nię opakowania zdecydują o ostatecznym 

wyglądzie produktu, pozwalając mu na 

rozpoczęcie dialogu z konsumentem.
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Kakadu – nowy format   sklepów zoologicznych
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Kakadu – nowy format   sklepów zoologicznych
Sieć Kakadu zmienia koncepcję swoich sklepów. Pod 
koniec lipca, w Krakowie został otwarty jeden z wielu 
zapowiadanych sklepów tej marki w nowym formacie.

K
akadu to kilkadziesiąt sklepów zoo-

logicznych usytuowanych w cen-

trach handlowych dużych miast. 

Po okresie mniejszej aktywno-

ści, nastąpił przełom w rozwoju tej sieci. 

W Krakowie został otwarty pierwszy sklep 

tej marki w nowej formule. Zmiana kon-

cepcji polega nie tylko na nowym usta-

wieniu kategorii produktowych oraz 

wyeksponowaniu samych produktów. 

Transformacja, to, przede wszystkim, 

zmiany polegające na podejściu do kwe-

stii zwierząt i opieki. Firma położyła jesz-

cze większy nacisk na dobrostan zwierząt 

oraz na opiekę weterynaryjną nad nimi.  

Jak powiedział nam prezes zarządu Grze-

gorz Walaszczyk, to jeden z głównych 

priorytetów firmy.

W nowym sklepie znajdziemy także roz-

wiązania dotyczące mebli zoologicznych 

przeznaczonych dla zwierząt. Znajdziemy 

tu rozbudowany dział terrarystyczny, 

akwarystyczny, z małymi ssakami oraz 

ptakami. Przestrzeń ze zwierzętami znaj-

duje się w przyciemnionej części sklepu, 

co daje ciekawy efekt wizualny. Strefy, 

w których przebywają zwierzęta są cieka-

wie zaaranżowane, a wszystkie elementy 



ZOBACZ WIĘCEJ
SKANUJ 

KOD!
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wyposażenia spełniają warunki bytowe 

poszczególnych grup zwierząt.

Sama powierzchnia sklepu jest zapla-

nowana w taki sposób, by klient mógł 

łatwo odnaleźć się w dużej przestrzeni. 

Wyraźnie wyznaczone strefy z grupami 

produktowymi oraz liczny personel krą-

żący między regałami znacznie ułatwiają 

odnalezienie produktów.

Sklepy Kakadu zmieniają się, podążając 

za standardami, do jakich przyzwyczajają 

swoich klientów inne marki, niekoniecznie 

związane z branżą zoologiczną. Klienci 

chcą czuć się na zakupach komfortowo 

oraz mieć dobry dostęp do produktów. 

Jak wiadomo do sklepów zoologicznych 

przychodzą właściciele zwierząt, dla któ-

rych zwierzęta to miłość i pasja, o czym 

nie zapomnieli twórcy nowego formatu 

sklepów Kakadu.

Na otwarciu nowego sklepu w Krakowie 

pojawili się także przedstawiciele dostaw-

ców i mediów branżowych. Było uroczy-

ste przecięcie wstęgi, poczęstunek oraz 

wyśmienity tort!

Zapraszamy na rozmowę z Panem 

Grzegorzem Walaszczykiem preze-

sem zarządu.
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Jak zatem powinny wyglądać akcje pro-

mocyjne, aby sklep przyciągał jak naj-

większą liczbę klientów? Na co powin-

niśmy zwrócić szczególną uwagę, chcąc 

zachęcić klientów do zakupów?

Wyrazy „okazja” i „promocja” są uwiel-

biane przez nas Polaków. Uzupełnione 

dodatkowym tekstem: „kup dwie puszki 

karmy dla kota, a trzecią dostaniesz za 

jeden grosz” lub „przy zakupie karmy dla 

twojego pupila – bon z 20% zniżką na 

kolejne zakupy” sprawiają, że chętniej 

wchodzimy do sklepu, aby skorzystać 

z proponowanych okazji! Akcje promo-

cyjne prowadzone „z głową” to więk-

szy obrót i większy zysk. O czym należy 

pamiętać, przygotowując takie akcje 

w sklepie zoologicznym, aby nie były one 

dziełem przypadku, a wyłącznie przemy-

ślanym działaniem?

Po pierwsze – o ich oryginalności!

Pokuśmy się o coś innowacyjnego, co 

zwróci uwagę i zaskoczy naszych klien-

tów oraz przyciągnie nowych opiekunów 

i właścicieli zwierząt. Szukajmy niestan-

dardowych pomysłów angażujących ludz-

kie emocje Na przykład: „Przygarniając ze 

schroniska psa lub kota, odbierz w naszym 

sklepie bon ze zniżką na karmę lub akce-

soria dla zwierzaków”. Dzięki takiej akcji 

możemy zachęcić wybrane schronisko, aby 

polecało nasz sklep w zamian za rabaty 

i promocje dla tych, którzy zdecydują się 

zaopiekować jego podopiecznymi. Pomy-

słów jest wiele! Wystarczy tylko zasta-

nowić się, co może zachęcić i zmotywo-

wać do działania naszych klientów. No 

to działajmy!

Ważny jest również sposób i formy 

komunikacji!

Wiadomym jest, że jeśli akcja nasza nie 

zostanie odpowiednio nagłośniona, to 

nikt się o niej nie dowie, a co za tym idzie 

– nikt z niej nie skorzysta. Ważne jest, 

zatem, aby nie tylko nasza witryna skle-

powa została oznakowana odpowiednimi 

hasłami promocyjnymi. Te same informa-

cje powinny pojawić się na stronie inter-

netowej naszego sklepu. Aby wygenero-

wać odpowiedni zasięg wykorzystajmy 

również social media, gdzie, na bieżąco 

możemy informować naszych klien-

tów o aktualnych promocjach, rabatach 

i konkursach.

Dobrze byłoby, gdyby korzyści każdej 

akcji promocyjnej były odczuwalne od 

razu!

Akcje odroczone w czasie nie są tak dobrze 

postrzegane jak na przykład odbiór bonu 

podarunkowego czy zniżka cenowa pod-

czas dokonywania zakupów. Pamiętajmy 

o odpowiedniej interpretacji graficznej 

(dobór czcionki i kolor) tekstów promo-

cyjnych. Czarna czcionka na szarym tle nie 

zapewnia właściwego odbioru. Ale już żółty, 

neonowy napis na ciemnym tle (czerwony, 

granatowy, zielony) rzuca się w oczy, przy-

ciągając uwagę potencjalnych klientów.

Zadbajmy o powtarzalność akcji 

promocyjnych.

Należy przyzwyczaić klientów do regu-

larności prowadzonych działań. Nie tylko 

rabaty i promocje cenowe ale również 

programy lojalnościowe łączą obie strony, 

zapewniając im wymierne korzyści.
 d Warto też organizować promocje na 

wybrane grupy produktów: np.: na te, 

które mają krótszy termin przydatności. 

Przy tej formie promocji można propo-

nować klientom „psie środy” albo „kocie 

piątki” i oferować zniżki na konkretne 

Okazje i promocje 
– działania zwiększające 
sprzedaż sklepu zoologicznego

Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzysta z promocji cenowych prowadzonych 
przez sklepy. Ponad 50% kupujących wybiera produkty po obniżonej cenie! 
Z kolei 30% klientów ceni sobie karty lojalnościowe i chętnie je zakłada. Taki 
sam procent klientów pozytywnie ocenia promocje „2 w cenie 1” oraz bony 
rabatowe do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.
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karmy. Dobrym pomysłem są też tzw. 

„happy hour” – na przykład: pomiędzy 

godziną 11 a 13 produkty z segmentu 

Premium sprzedawane będą z 20% 

zniżką. Sprawdzonym pomysłem jest 

również kalendarz rabatowy, aby nasi 

klienci wiedzieli wcześniej, jakich obni-

żek cenowych mogą się spodziewać 

w najbliższych dniach, np.:
 d W poniedziałek, właściciele psów mogą 

kupić w promocyjnej cenie smycze 

i obroże dla swoich pupili.
 d We wtorek zabawki i legowiska dla 

kotów.

 d W środę karmy dla czworonogów, 

a w piątek akcesoria akwarystyczne 

i oryginalne okazy ryb w wyjątkowych 

cenach.
 d Za to sobota i niedziela, to okazja dla 

osób, które marzą o swoim pupilu, 

takim jak mysz, królik czy papuga.

Pamiętajmy również o naszych poten-

cjalnych klientach, których warto byłoby 

przyciągnąć do naszego sklepu ofertami 

dopasowanymi do ich potrzeb. Z drugiej 

strony nie zapominajmy o naszych sta-

łych klientach, którzy nie mogą poczuć się 

gorsi. W czasach rywalizacji i nieustannej 

walki o klienta zadbajmy o ich zaufanie 

i lojalność każdego dnia, bo tylko dzięki 

nim nasz sklep zoologiczny będzie 

prosperował!

Podsumowując:

Akcje promocyjne powinny być:
 d Jasno określone co do czasu trwania 

i korzyści z nich płynących,
 d Zrozumiałe dla każdego,
 d Oryginalne i wyróżniające na tle 

konkurencji,
 d Atrakcyjne pod kątem korzyści i nagród,
 d Spójne z wizerunkiem marki-sklepu.



www.discusfood.pl

LOGISTYKA & MAGAZYN
DLA MAŁYCH I DUŻYCH FIRM
Kompleksowa obsługa logistyczna dla sklepów 
internetowych, producentów, dystrybutorów 
produktów przemysłowych i zoologicznych.
www.logistykaecommerce.pl
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Przedstawiciel handlowy 
w sklepie zoologicznym  
– jak sprzedać swój produkt i siebie  
mając na to 3 minuty!
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Z
atem jak w kilka minut zainte-

resować potencjalnego klienta 

- właściciela sklepu zoologicz-

nego, aby ten poświęcił nam swój 

cenny czas? Co zrobić i jak komunikować 

się werbalnie i niewerbalnie, aby przy-

kuć uwagę rozmówcy i zainteresować 

go swoją ofertą produktową? Jak tego 

dokonać, gdy cały czas ktoś rozprasza 

naszą i jego uwagę wchodząc do sklepu 

i wychodząc, zadając pytania i dokonu-

jąc zakupu? Wyobraźmy sobie, że mamy 

tylko 3 minuty, od których zależy nasza 

kariera. Jak się zaprezentować? Jak roz-

począć rozmowę i jak ją poprowadzić, aby 

doszło do upragnionego finału, którym 

może być sprzedaż produktu lub finali-

zacja umowy?

To „coś”

Po pierwsze, niepodważalnym faktem 

jest to, że najlepsi sprzedawcy po prostu 

się z tym „czymś” rodzą. Posiadają pewne 

predyspozycje, które w znacznym stopniu 

ułatwiają im wykonywanie tego zawodu. 

Mam tu na myśli na przykład umiejętność 

słuchania czy inteligencję emocjonalną, 

przebojowość, pewność siebie. Bardzo 

ważnym elementem w procesie sprzedaży 

jest umiejętność zrozumienia potrzeb dru-

giej strony, a to oznacza, że musimy skupić 

się nie tylko na tym co mamy do powiedze-

nia naszemu potencjalnemu klientowi, ale 

przede wszystkim na wysłuchaniu tego, 

co on ma nam do powiedzenia.

Przedstawiciel handlowy lepszy niż 

inni.

Często dzieje się tak, że klient od razu 

zaczyna narzekać na cenę produktu, 

nie chcąc poznać nawet jego zalet czy 

też korzyści wynikających z jego użyt-

kowania. Chce tylko „przepędzić” kolej-

nego natrętnego przedstawiciela 

handlowego, który jest już siódmym 

w ciągu jednego dnia. Wtedy my - jako 

„sprzedawcy roku” musimy dotrzeć 

do prawdziwych obiekcji klienta i je po 

prostu rozwiać. A to oznacza, że już od 

pierwszego spotkania musimy zbudo-

wać taką relację, aby szybko zyskać jego 

sympatię oraz wzbudzić w nim zaufania. 

W tym momencie każdy ze sprzedaw-

ców będzie sobie zadawał pytanie: jak 

tego dokonać, skoro mamy tylko 3 minuty 

zanim przyjdzie kolejny przedstawiciel 

handlowy? Co należy zrobić, aby być lep-

szym od tych kolejnych i na długo zapaść 

w pamięci klienta? I tu pojawia się pojęcie 

komunikacji niewerbalnej.

Czym zatem jest komunikacja 

niewerbalna?

Zacznijmy od samego początku. Biorąc 

pod uwagę to, że tylko 10% w porozumie-

waniu się z drugim człowiekiem stanowią 

słowa, kolejne 40% informacji jest wyra-

żana poprzez modulację głosu, zostaje 

nam 50%. I właśnie ta „połowa” sukcesu 

komunikacyjnego przypada na komunika-

cję niewerbalną.

Co wchodzi w jej skład?

Komunikacja niewerbalna obejmuje 

przede wszystkim wygląd fizyczny roz-

mówcy, jego postawę, gesty, mimikę twa-

rzy, ruch oczu, dotyk. Wszystko to na co 

zwracamy uwagę, poza słowami jakich 

używa nasz rozmówca i tonem w jakim 

je wypowiada. Często zdarza się nam 

dokonywać wyborów sprzedażowych 

w oparciu o wrażenie, jakie wywiera na 

nas przedstawiciel handlowy. Przez to 

właśnie klienci często podchodzą do 

zakupów od strony emocjonalnej, a nie 

logicznej. Zatem jeśli chcesz być liderem 

w dziedzinie sprzedaży musisz nie tylko 

nauczyć się bezbłędnie „odczytywać 

Głównym zadaniem przedstawiciela handlowego 
jest reprezentowanie firmy, nawiązywanie 
kontaktów oraz ich utrzymywanie. Trzeba również 
posiadać szereg cech, bez których nie można stać 
się liderem w tej dziedzinie.
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potrzeby”, ale przede wszystkim bez-

błędnie używać mowy ciała.

Jak to zastosować w praktyce?

Pamiętaj, aby zawsze być schludnie ubra-

nym! Pierwsze wrażenie robi się tylko raz! 

Przyznaj, że więcej zaufania będziesz miał 

do człowieka w garniturze, w wypraso-

wanej koszuli niż handlowca w wytar-

tych jeansach, zniszczonych lub brud-

nych butach i wygniecionej koszuli. To 

jak wyglądamy dużo o nas mówi, a to 

co i jak mówimy wiele o nas świadczy 

- i to się nigdy nie zmieni. Nie zapomi-

najmy też o uśmiechu! Obok schludnego 

wyglądu, uśmiech to nasza wizytówka. 

Trzecim ważnym elementem pierwszego 

wrażenia jest nasza postawa. Wyprosto-

wany, pewny siebie sprzedawca więcej 

osiągnie niż człowiek zgarbiony, z wzro-

kiem wbitym w podłogę, którego cała 

sylwetka krzyczy: „nie chcę tu być!”. 

Kolejnym etapem 3-minutowej prezenta-

cji niewerbalnej jest powitanie, czyli poda-

nie ręki klientowi. Pamiętajmy tu o jednej 

podstawowej zasadzie - w relacji z nowo 

poznaną osobą, to klient powinien zaini-

cjować ten gest. Dzięki temu na wstępie 

nie będzie czuł się do niczego przymu-

szony. W innym przypadku może to spo-

wodować jego złe nastawienie do nas - 

sprzedawców, jak i do naszej oferty.

Pozostając w temacie uścisku dłoni trzeba 

też pamiętać o dwóch ważnych zasadach:
 d Gdy uścisk dłoni jest zbyt słaby ozna-

czać to może, że człowiek, z którym 

mamy do czynienia ma słaby charakter 

i łatwo można nim manipulować oraz 

to, że jego zaangażowanie w relację 

jest zbyt powierzchowne. Tyczyć się 

to może zarówno sprzedawców, jak 

i klientów.
 d Gdy uścisk dłoni jest zbyt mocny ozna-

cza zbyt dużą agresję i próbę zdomino-

wania relacji.

Następnym ważnym elementem komu-

nikacji niewerbalnej jest gestykulacja. 

Gdy jest ona zbyt żywa może symboli-

zować otwartość. Niestety niekiedy jest 

też uznawana za przejaw braku opano-

wania lub nerwowości. Jednak i ten ele-

ment powinno się interpretować, biorąc 

pod uwagę aspekty społeczne i kultu-

rowe, bo, gdy jedne nacje takie jak na przy-

kład Skandynawowie są zdystansowani 

do innych, inne, jak na przykład Włosi, 

dzięki swojej żywej gestykulacji są roz-

poznawani na całym świecie, zanim jesz-

cze się odezwą.

Które zatem gesty wpływają pozytyw-

nie na rozmówcę?

Zaliczyć do nich na pewno możemy pozy-

cję otwartą, utrzymywanie kontaktu 

wzrokowego oraz szczery uśmiech. Pod-

czas rozmowy nie powinniśmy krzyżować 

ramion przed sobą, bo to sygnalizuje nie-

pewność, strach i wycofanie. Ukazując 

z kolei wewnętrzną stronę dłoni, nasz 

rozmówca dostaje sygnał, że jesteśmy 

uczciwi i otwarci, a to bardzo ważna cecha 

idealnego przedstawiciela handlowego. 

Powinniśmy też nauczyć się kontrolować 

spojrzenie i nie odwracać go, gdy pytanie 

jest dla nas niewygodne. Utrzymujmy 

kontakt wzrokowy, ale wszystko w gra-

nicach zdrowego rozsądku. Swobodne 

zachowanie, dostosowane do zachowa-

nia naszego rozmówcy oraz subtelny 

uśmiech wpłyną pozytywnie na rozwój 

negocjacji. Trzeba tylko pamiętać, że 

inteligentny rozmówca od razu wyła-

pie fałsz, dlatego nie śmiejmy się wtedy, 

gdy należy zachować powagę, nie ucie-

kajmy wzrokiem, wtedy, gdy nasz roz-

mówca patrzy się na nas w oczekiwaniu 

na odpowiedź, nie bawmy się rękami, nie 

krzyżujmy ramion, jeśli chcemy wypaść 

na uczciwego i rzetelnego sprzedawcę. 

Pamiętajmy również o zachowaniu odpo-

wiedniej przestrzeni osobistej podczas 

oficjalnych rozmów. Najczęściej ważne 

decyzje podejmowane są na stojąco 

i przypieczętowywane są uściskiem 

dłoni. Pozycja właściwa i świadcząca 

o pewności siebie to lekko podniesiona 

głowa, nogi ustawione w lekkim rozkroku 

i wyprostowane plecy. Gdy się garbimy 

dajemy znak naszemu rozmówcy, że nie 

czujemy się zbyt pewni w danej sytuacji, 

a to może prowadzić również do wnio-

sków, które wyciągnie nasz rozmówca 

- że nie jesteśmy również przekonani do 

oferty jaką mu przedstawiamy.

A co, jeśli to rozmówca, czyli nasz 

potencjalny klient nie jest zbyt pewny, 

czy skorzystać z naszej oferty? Jakie 

sygnały wtedy do nas wysyła?

Gdy jesteśmy dobrymi obserwatorami to 

od razu zauważymy takie gesty jak: pocie-

ranie oka, drapanie się po nosie, rozluźnia-

nie kołnierzyka czy zakrywanie ust. Czło-

wiek skoncentrowany na ofercie i szczerze 

nią zainteresowany nie ma czasu na tego 

typu gesty. Dlatego, gdy już zauważymy 

tego typu zachowania u naszego roz-

mówcy warto zadać pytanie: Jak się Panu/

Pani podoba oferta na tym etapie? Czy 

jest coś, co mógłbym dokładniej omówić/

przedstawić Panu/Pani? Czy ma Pan/Pani 

jakieś pytania odnośnie tego, co już powie-

działem? Chętnie rozwieję wszelkie Pana/

Pani wątpliwości.

Na co jeszcze powinniśmy zwracać 

uwagę, gdy chcemy z sukcesem zakoń-

czyć rozmowę z klientem?

Na przykład na to, jak się zmienia jego 

postawa w miarę upływu wspólnie spę-

dzonego czasu. Gdy klient początkowo 

jest do nas zdystansowany, co okazuje 

zamkniętą pozycją ciała, unika kon-

taktu wzrokowego, po czym przyjmuje 

pozycję wyrażającą gotowość do dzia-

łania z jedną rękę luźno opuszczoną, 

a drugą leżącą na kolanie, to znak, że 

jest zainteresowany tym co mamy mu 

do zaoferowania i należy „kuć żelazo, 

póki gorące”. Gdy klient nagle krzyżuje 

ramiona, ucieka wzrokiem i ciągle spo-

gląda na zegarek to czas, wyjąć jakie-

goś „asa z kieszeni”. Zaproponuj na przy-

kład:dodatkowy bonus, większy rabat 

czy ofertę „szytą na miarę”, tak, aby 

ponownie zyskać jego zainteresowanie. 

Jak widać za sukcesem sprzedażowym 

stoi nie tylko oferta, jaką przedstawili-

śmy potencjalnemu klientowi, lecz spo-

sób w jaki to zrobimy. Dlatego pamię-

tajmy o szacunku do naszego rozmówcy. 

Wyraźmy to poprzez właściwy ubiór, 

postawę, gesty, mimikę twarzy i szczery 

uśmiech. Dzięki takiej postawie już od 

samego początku możemy zyskać prze-

wagę nad rzeszą innych przedstawicieli 

handlowych.
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Rynek zoologiczny w Polsce

Od kilku lat jesteśmy świadkami rosną-

cego trendu w sprzedaży detalicznej 

branży zoologicznej, a także rozwoju 

E-commerce. Dzieję się tak, ponieważ 

nasza stopa życiowa wzrasta. Ale głów-

nym powodem tego zjawiska jest awans 

zwierząt domowych na pełnoprawnych 

domowników, którzy zasługują na naj-

zdrowsze karmy, najlepsze suplementy 

diety, ekologiczne żwirki i najbardziej 

modne zabawki. Kończą się czasy, w któ-

rych pies dostawał jedynie budę w ogro-

dzie i miskę z wodą. Teraz nasze psy mają 

wygodne posłania, maty chłodzące, gdy 

Polskę opanowują upały i wełniane swe-

terki, gdy za oknem wieje i śnieży.

W liczbach..

W 2018 roku łączna wartość sprze-

daży detalicznej w branży zoologicznej 

przekroczyła 3,4 mld złotych, co dało 

na jednej, małej półce w sklepie? W e-skle-

pie nie ma już tego problemu. Wystarczy 

odpowiednio zaaranżowana strona inter-

netowa, która będzie przyciągać wzrok 

potencjalnych klientów oraz duży maga-

zyn, który pomieści wszystkie propozy-

cje e-sklepu.

Podział produktów zoologicznych

Trzeba tu jasno wskazać, że produkty 

zoologiczne dzielą się na dwie katego-

rie: karmy i cała reszta. Karmy dla zwie-

rząt stanowią aż 84% przychodu całej tej 

branży, a to oznacza, że jedyne 16% sta-

nowią dodatki typu: designerskie obroże 

i smycze, wygodne legowiska czy gumowe 

zabawki. Podział ten daje obraz przyszłym 

właścicielom e-sklepów zoologicznych na 

co kłaść największy nacisk. Prawda jest 

taka, że bez zabawki nasz pupil przeżyje, 

ale bez jedzenia już niekoniecznie.

Przewodnik  
po E-commerce 
w branży Zoologicznej

6 procentowy wzrost względem roku 

poprzedniego. Ponadto eksperci szacują, 

że w kolejnych latach trend ten zostanie 

utrzymany, a co więcej sprzedaż będzie 

wzrastać stabilnie i dość szybko. A to 

z kolei oznacza, że w 2020 poziom sprze-

daży może przekroczyć nawet 4 mld zło-

tych. Jest dużym przeskokiem w porów-

naniu do lat wcześniejszych.

Dlaczego chętniej robimy zakupy przez 

Internet?

Głównym powodem tego są ceny, które 

proponują nam e-sprzedawcy. Inną przy-

czyną jest dostęp do większego asorty-

mentu niż ten w sklepach stacjonarnych. 

Firm produkujących obroże, miski czy 

posłania dla psów i kotów z roku na rok 

przybywa. Tak samo dzieje się w przy-

padku karm, żwirków czy suplementów. 

I jak teraz wszystkie te produkty ulokować 

Jeśli spotykacie się z określeniem „E-commerce” po raz 
pierwszy to spieszymy z pomocą w rozszyfrowaniu tego 
zwrotu. Jest to nic innego jak rodzaj handlu prowadzony 
w Internecie. W tym artykule postaramy się opisać 
najważniejsze cechy takiego handlu. W kolejnych 
odsłonach „E-commerce dla średniozaawansowanych 
oraz dla tych już zupełnie ukierunkowanych na 
sprzedaż w Internecie” opowiemy między innymi 
o pozycjonowaniu stron. Skupimy się na takich 
pojęciach jak: SEO czy reklama. Poruszymy również 
inne ultra ważne zagadnienia, na które po prostu trzeba 
znać odpowiedź, chcąc odnieść sukces w wirtualnym 
świecie. Ale na początek skupmy się na podstawach.
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I jeszcze trochę liczb…

W 2018 roku wartość sprzedaży detalicz-

nej samych karm osiągnęła pułap 2881,8 

mld zł. W porównaniu z resztą akceso-

riów dla zwierząt, która osiągnęła poziom 

526,8 mld zł, wielkość sprzedaży karm 

robi olbrzymie wrażenie. Dla porówna-

nia w roku 2010, według danych z Euro-

monitoru, rynek karm dla zwierząt się-

gnął 1,6 mld złotych. Liczby te najlepiej 

pokazują, w jak szybkim tempie rozwija 

się rynek zoologiczny w Polsce.

Pozostałe 14%...

Akcesoria dla zwierząt stanowią znacz-

nie mniejszą cześć sprzedaży w branży 

zoologicznej, ale nie pozostają bez zna-

czenia. Największą popularnością w tym 

segmencie zdecydowanie cieszy się żwirek 

dla kotów. Biorąc pod uwagę to, że ponad 

połowa Polaków ma zwierzęta domowe, 

a wśród nich aż 26% to właściciele kotów 

– to właśnie żwirek jest produktem pierw-

szej potrzeby. W związku z tym, że zajmuje 

drugie miejsce, zaraz za karmą, musi być 

kupowany regularnie. Na naszym rynku 

przybywa nowych rodzajów żwirków. 

Ostatnimi czasy furorę robią żwirki eko-

logiczne, które są przyjazne dla środo-

wiska i dla naszych pupili, a dodatkowo 

niwelują nieprzyjemne zapachy, co jest 

bardzo pożądaną cechą.

Inne akcesoria dla naszych pupili

Bardzo wysokie miejsce w sprzedaży 

akcesoriów z branży zoologicznej zajmują 

już wcześniej wspominane przeze mnie:
 d designerskie obroże i smycze,
 d zabawki,
 d suplementy diety, lekarstwa i kosmetyki,
 d akwaria i związane z tym różne akceso-

ria: filtry, oświetlenie, pokarm,

 d zabawki dla zwierząt, drapaki, maty 

chłodzące czy maty węchowe.

Zapotrzebowanie na tego typu akceso-

ria stale rośnie, ponieważ stale też rośnie 

nasza świadomość, że zdrowy i szczę-

śliwy zwierzak to więcej radości dla całej 

rodziny. Zwłaszcza, że przestajemy być 

tylko właścicielami naszych pupili, a sta-

jemy się ich rodzicami, którzy mają już 

nawet swoje określenia w zoologicznej 

nomenklaturze: pet parents, dog parents. 

Coraz częściej nasze psy i koty stają się 

pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, 

które zasługują na traktowanie na najwyż-

szym poziomie. A co się na to składa? Na 

przykład najzdrowsze posiłki, najlepsze 

leki i suplementy z podziałem na zwierzęta 

młode i te starzejące się itp.

Dlaczego zakupy w e-sklepach?

Z kilku prostych przyczyn:

Po pierwsze i chyba najważniejsze – ceny! 

One nadal są jednym z najważniejszych 

czynników decyzyjnych. W sklepach inter-

netowych niskie ceny często są również 

połączone z różnego rodzaju promocjami 

typu: 2+1 czy „do godziny 15 wszystkie 

karmy Premium tańsze o 30%”. I jak nie 

skorzystać z takiej okazji?

Kolejnym ważnym powodem, dla którego 

zakupy w sieci wygrywają z tymi stacjonar-

nymi jest czas, poświęcany na takie zakupy.

Kupujemy więcej, a wszystko to jest 

dostarczane pod nasze drzwi. Czyli 

możemy zaoszczędzić sobie czasu, dźwi-

gania i pieniędzy (patrz punkt pierwszy 

– Ceny!)

Ciekawym rozwiązaniem i sposobem przy-

ciągnięcia jeszcze większej ilości klien-

tów jest obsługa na najwyższym poziomie 

często połączona na przykład z czatem 

z weterynarzem, który może doradzić 

w kwestii doboru odpowiedniej karmy 

czy suplementacji. Te wszystkie możliwo-

ści daje nam E-commerce.

Dlatego nie zastanawiaj się ani sekundy 

dłużej i już dziś załóż swój własny sklep 

zoologiczny w Internecie. W kolejnym 

artykule zagłębimy temat pozycjonowa-

nia strony i reklamy, tak, aby potencjalni 

klienci z łatwością znaleźli Twój e-sklep.

Powodzenia!
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 Dział Marketingu = Dział Sprzedaży

– czyli jak należy sprzedawać i co zrobić, 

aby nowa marka i jej produkty zaistniały 

na zoologicznym rynku. Przemysł zoo-

logiczny to dynamicznie rozwijająca się 

branża producentów i usługodawców. 

O ile uznane marki, działające od lat na 

rynku zoologicznym nie mają większych 

problemów z dystrybucją i sprzedażą swo-

ich produktów, o tyle dla mniejszych pro-

ducentów ciągle jest to przeszkoda trudna 

do pokonania. To częsty powód rezygnacji 

i zamykania działalności pomimo ciekawej 

oferty produktowej, mogącej konkurować 

jakością i ceną z największymi firmami. 

To tak jak z przysłowiowym „słoniem w kie-

liszku”. Co z tego że go masz, skoro nikt 

o tym nie wie. Za rozwój marki i jej pro-

duktów zwykle odpowiedzialne są działy 

marketingu. W mniejszych firmach, ten 

obowiązek często zostaje przerzucany na 

handlowców. Błędem jest stawianie znaku 

równości pomiędzy tymi dwoma komór-

kami. Nigdy osoby zajmujące się strategią 

i rozwojem marki nie będą dobrymi han-

dlowcami i odwrotnie. Jedni i drudzy to 

dwie różne specjalności, które wymagają 

innej wiedzy i innych umiejętności. W przy-

padku mniejszych firm powodem takich 

decyzji są ograniczone możliwości budże-

towe przedsiębiorców. Brak możliwości 

zatrudnienia odpowiednich specjalistów 

to jeszcze nie koniec świata. Co zrobić, 

wykorzystując obecne zasoby ludzkie, by 

nasze produkty stały się rozpoznawalne 

i chętnie kupowane. Od czego zacząć ?

Zacznij od analizy rynku.

Poznaj konkurencję. Porównując jej pro-

dukty z Twoimi, poszukaj cech, które sta-

nowią dla nich istotne wyróżnienie. To 

pozwoli na budowanie przewagi konku-

rencyjnej oraz intensyfikację dochodów. 

To może być innowacyjny skład produktu, 

unikatowa technologia wytwarzania, która 

będzie stanowić nową jakość dla Two-

ich produktów. W przypadku karmy czy 

też zwierzęcych smakołyków dodatkowa 

wartość odżywcza może stanowić ważne 

wyróżnienie dla Twoich produktów. Zwróć 

uwagę, jak na tle bezpośredniej konkrecji 

wypadają opakowania Twoich produktów. 

To właśnie opakowanie często decyduje 

o tym, że jakaś niemal magnetyczna siła 

przyciąga nas, osoby o różnych oczeki-

waniach i preferencjach do określonego 

produktu. To skuteczne narzędzie w walce 

o konsumenta. Zabiegając o jego względy, 

staje ono na pierwszej linii frontu. Opa-

kowanie to pierwsze źródło informacji, 

pierwszy nośnik reklamowy, który dociera 

do 100% swoich odbiorców. Pamiętaj 

o tym, że bezpośrednim adresatem i użyt-

kownikiem zoo produktów są zwierzęta, 

jednak o wyborze danego produktu decy-

dują ich opiekunowie i właściciele.

Następny krok to zdefiniowanie kana-

łów dystrybucji oraz sposobów budo-

wania rozgłosu. Dobra dystrybucja i sku-

teczna reklama to klucz do sukcesu każdej 

marki i produktu. Na polskim rynku zoo-

logicznym funkcjonuje kilka modeli dys-

trybuowania produktów. Pierwszy z nich 

Dział Marketingu  
= Dział Sprzedaży?
Błędem jest stawianie znaku równości pomiędzy tymi 
dwoma komórkami. Nigdy osoby zajmujące się strategią 
i rozwojem marki nie będą dobrymi handlowcami 
i odwrotnie. Jedni i drudzy to dwie różne specjalności, 
które wymagają innej wiedzy i innych umiejętności.

to hurtownie, które, coraz częściej, stają 

się wyłącznym dystrybutorem produk-

tów kilku marek. Nie zawsze będą zain-

teresowane Twoim produktem, ponieważ 

mogą posiadać już w swojej ofercie inne 

o podobnym przeznaczeniu. Kolejnym 

sposobem pozwalającym zaistnieć Two-

jemu produktowi to sprzedaż, bezpośred-

nio (z pominięciem hurtowni) do sklepów 

zoologicznych. Wiąże się to z odbyciem 

wielu spotkań oraz częstymi wyjazdami, co 

w konsekwencji generuje kolejne koszty. 

Decydując się na taką formę aktywności, 

możemy napotkać jeszcze jeden problem.  

Są nim właściciele sklepów, od których 

możesz usłyszeć, iż nie dysponują wolnym 

miejscem, by włączyć do swojej oferty 

kolejny produkt lub, że klienci nie szu-

kają takiego produktu. Niechęć ze strony 

właściciela sklepu, odnośnie włączenia 

takiego produktu do sprzedaży, wydaje 
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się być jak najbardziej uzasadniona. No bo 

jak sprzedać produkt, o istnieniu którego 

ani właściciel, ani klient nic wiedzą. Na 

dodatek, opakowanie produktu jest mało 

atrakcyjne i nie zachęca do jego zakupu.

Zadbaj o reklamę!

Nie rezygnuj z działań promocyjnych. 

Reklama nie zawsze musi być droga. 

Nie musisz być ekspertem w tej dziedzi-

nie. Możesz skorzystać z wiedzy innych. 

Zapamiętaj! Bez właściwego rozgłosu 

trudno myśleć o jakiejkolwiek sprzedaży 

. Coraz częstszą praktyką staje się sprze-

daż z wykorzystaniem internetu. Jednak 

taka sprzedaż wiąże się z większymi kosz-

tami operacyjnymi związanymi z logistyką, 

pakowaniem, wysyłką i obsługą reklama-

cji. Co powinieneś zrobić aby dotrzeć ze 

swoim produktem do internetowego kon-

sumenta? Zadbaj o wygląd i nawigację 

swojej strony internetowej, tak aby jej 

użytkownik czuł się komfortowo. Nie miał 

problemów z odszukaniem podstawowych 

informacji dotyczących produktów i spo-

sobów ich zakupu. Dobrze wykonane zdję-

cia produktów lub ich wizualizacje oraz 

dane kontaktowe z firmą to podstawa 

sprzedaży internetowej. Niestety więk-

szość dystrybutorów i producentów zapo-

mina o tym, a to ważne elementy Twojego 

marketingu.

Nie rezygnuj z innych kanałów dystrybu-

cji! Działaj wielotorowo Przygotuj cenniki 

które będziesz mógł przekazać swoim 

partnerom biznesowym. Podziel ich na 

odpowiednie grupy: hurtownie, sklepy 

stacjonarne, sklepy internetowy, klientów 

detalicznych. Przygotuj rabaty dla każdej 

z tych grup, pamiętając iż sklepy stacjo-

narne to ważne kanał sprzedażowy. Sklepy 

zoologiczne to jedyne miejsce, gdzie klient 

może zapoznać się z produktem w spo-

sób bezpośredni. Zasięgając opinii sprze-

dawcy, może dodatkowo skonsultować ją 

z posiadaną wiedzą. Ważne jest, aby sprze-

dawca znał Twój produkt i tu ponownie 

wracamy do tematu marketingu.

Przygotuj materiały 

informacyjno-promocyjne

Szkolenia produktowe w formie tekstowej 

i filmowej. Większość z nas raczej woli słu-

chać i oglądać, trudniej nam zmusić się do 

czytania. To niewątpliwa przewaga mate-

riałów filmowych nad informacjami teksto-

wymi. Dobrze przygotowane materiały 

szkoleniowe pozwolą sprzedawcom skle-

pów zapoznać się z Twoimi produktami, co 

ułatwi im ich sprzedaż. Od producenta do 

detalicznego odbiorcy i koło się zamyka. 

Pamiętaj, że pierwszym i najważniejszym 

ogniwem tego biznesu jest klient deta-

liczny. Jemu, przede wszystkim, należą 

się informacje dotyczące Twojej oferty 

produktowej. Im większa świadomość 

marki i wiedza dotycząca jej produktów, 

tym większe prawdopodobieństwo jego 

zakupu. To klient tworzy popyt, szukając 

i wypytując sprzedawców o dany produkt. 

Popyt to szansa dla sklepów i hurtowni na 

zwiększenie swoich obrotów. Teraz to oni 

będą zainteresowani posiadaniem danego 

produktu na swoich regałach i sklepowych 

półkach. No, a potem  wszyscy żyli długo 

i szczęśliwie.
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Storytelling,  
czyli jak sprzedawać 
opowiadając

Ze storytellingiem pewnie już nie raz mieliście do czynienia, nie zdając sobie 
nawet z tego sprawy.  Pewnie nieraz słyszeliście, jak handlowiec próbując 
sprzedać wam jakiś towar podawał przykłady znanych nazwisk, autorytetów 
lub mówił, że to limitowana edycja. Nic nie wpływa lepiej na naszą wyobraźnię 
jak przykłady z życia wzięte, lub informacja, że nie każdy może sobie pozwolić 
na dany produkt. Zawsze lepiej brzmi, że pan Iksiński, znany psi behawiorysta 
poleca te smycze podczas spacerów z silnym psem, niż gdybyście usłyszeli, że 
jedna piąta klientów kupuje produkty tej firmy. Co nas obchodzi jedna piąta 
klientów, gdy tu słyszymy o guru z dziedziny behawiorystyki zwierząt.



WRZESIEŃ 2020 | PET MAGAZYN 31MARKETING

T
ak budowana sprzedaż to nic 

innego jak storytelling. Oddziału-

jemy w ten sposób na ludzką psy-

chikę i gramy na ludzkim emocjach. 

Suche fakty czy dane z GUS nie wpłyną na 

nas tak dobrze jak „historie z życia wzięte”.

Storytelling to sztuka świadomego budo-

wania relacji, przywiązywania emocjonal-

nego do produktu, do marki. Opowieści 

rządzą naszym światem od zarania dziejów. 

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są 

rodzinne historie, legendy czy mity. Dla-

czego więc nie użyć tej dobrze sprawdza-

jącej się techniki w handlu? Należy jednak 

pamiętać o trzech podstawowych zasadach!

Po pierwsze: nie przynudzaj budując 

relację!

Klient chce poznać ciekawą historię, a nie 

zostać zanudzony na śmierć i zniechęcony 

do zakupu. Dlatego zadbaj o to, aby histo-

ria, którą chcesz mu opowiedzieć była 

interesująca, zabawna i „łapiąca za serce”. 

Zdecydowanie chętniej klient kupi produkt 

marki, której założycielem był człowiek, 

który doszedł do wszystkiego ciężką pracą 

(coś w stylu „od pucybuta do milionera”). 

Gorzej sprzeda się historia mafiozy, który 

wzbogacił się na krzywdzie innych. Pamię-

taj zawsze, że nie wszystkie historie zbudują 

więź z klientem. Klient musi mieć poczucie, 

że może zaufać danej firmie, produktowi, 

dlatego zastanów się, zanim coś opowiesz.

Po drugie: „Bez emocji nie ma 

sprzedaży”

Każdego dnia nasz umysł i wzrok sty-

kają się z setkami informacji, obrazów. 

Ale jedynie część z nich jesteśmy w sta-

nie zapamiętać. Na resztę nawet nie zwra-

camy uwagi. O emocjach mówimy wtedy, 

gdy nasz mózg zaczyna analizować 

informacje, które do niego wpływają. 

Pamiętam jedną z bożonarodzeniowych 

reklam, która wzrusza mnie do łez za każ-

dym razem, gdy ją oglądam. Starszy pan 

zamówił przez Allegro książkę do nauki 

języka angielskiego. Cały swój dom obkleił 

małymi, żółtymi karteczkami z nazwami 

przedmiotów w języku angielskim. Cały 

czas uczył się języka, nawet podczas kąpieli. 

Dopiero na końcu okazało się, że spędza 

święta w towarzystwie syna, synowej

-Angielki i wnuczki, która mówiła jedynie 

w języku angielskim. Wiem, że już na zawsze 

ta reklama pozostanie w mojej pamięci 

i w moim sercu, a firma ta będzie wzbudzać 

we mnie same pozytywne emocje.

Po trzecie: autentyczność to klucz do 

sukcesu.

Twórz prawdę i mów własnym głosem. 

Wszystko co jest nasiąknięte kłamstwem, 

prędzej czy później, zostanie zdema-

skowane. W dobie Internetu wszystko 

można sprawdzić, a jeśli nie będziesz 

prawdziwy, to więcej stracisz niż zyskasz. 

W storytellingu liczy się też przesłanie. 

Tak jak w wyżej wspomnianej reklamie 

– rodzina jest najważniejsza i dla niej 

warto się poświęcić. Ty też opowiadaj, 

chcąc coś przekazać, przekonać do czegoś. 

No właśnie, ale jak przekonywać?

Autorytety są w cenie

Budując swoje storytelling przywołuj-

cie przykłady znanych i lubianych ludzi, 

a także ekspertów w danej dziedzinie. 

Często widzimy reklamy past do zębów, 

w których wypowiadają się stomatolo-

dzy. Albo reklamy, w której autorytetem 

staje się ktoś znany i lubiany z pierwszych 

stron gazet lub z kasowego filmu, który 

niedawno miał swoją premierę, a jego 

aktorzy są na topie. Czasami jednak zda-

nie ekspertów nie jest tak przekonujące, 

jak zdanie czy opinia większości.

Oni lubią, więc ja też!

Jedną z dobrze znanych metod w psy-

chologii jest społeczny dowód słuszności. 

Zasada według której człowiek podejmuje 

decyzje takie same jak większość grupy. 

Nawet jeśli jest to grupa obcych ludzi, 

o których nic nie wiemy. Jeśli sprzedawca 

powie, że po zastosowaniu produktu danej 

marki u większości właścicieli yorkshire 

terrierów włosy ich pupili stały się lśniące 

i gładkie, to my też kupimy ten szampon, 

aby i nasz pies cieszył się zdrową sierścią. 

Do dnia dzisiejszego podśpiewujemy pod 

nosem: „Wszyscy mają Mambę, mam i ja.”

Zaskakuj wiedzą!

Zawsze w cenie są różnego rodzaju cieka-

wostki. Jeśli sprzedawca zna się na tym, co 

robi, od razu zyskuje zaufanie klienta. A jeśli 

jeszcze ma coś ciekawego do powiedzenia, 

to już duży sukces. Pomocne w storytel-

lingu są również historie typu: „A wiesz, że 

te witaminy są używane w psich hodow-

lach?”, „Słyszałem, że tych szczotek do sier-

ści używa ten znany aktor. On też ma dwa 

koty. Widziałam w gazecie.” Cenimy sobie 

też unikalność produktu. Częściej wybie-

rzemy ręcznie robione niż hurtowo przy-

wożone z Chin. Sformułowania takie jak: 

„limitowana edycja” czy „krótka seria” to 

dwa kolejne, ulubione zwroty sprzedaw-

ców, które działają na nasze uczucia, a im 

pomagają w storytellingu. Dzięki temu czu-

jemy się wyjątkowi, ponieważ posiadamy 

produkt nie dla każdego.

Storytelling jest jednym z najbardziej 

fascynujących, a zarazem jednym z coraz 

bardziej skutecznych sposobów komuni-

kacji. Jeśli zastosujesz nasze rady, gwaran-

tujemy Ci, że już niebawem Twoja sprze-

daż wzrośnie. Ale najpierw dobrze się do 

tego przygotuj. Powodzenia!



www.lincolnultrapremium.pl



www.calista.pl
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J
eśli chcemy skutecznie sprzedawać, 

musimy jeszcze skuteczniej rozpozna-

wać typy klientów.

Według wybitnego psychologa Carla 

Gustava Junga istnieje 16 kombinacji oso-

bowościowych, stworzonych na podstawie 

poniższych 8 typów charakterów:
 d Ekstrawersja (E) lub Introwersja (I)
 d Poznanie (S) lub Intuicja (N)
 d Myślenie (T) lub Odczuwanie (F)
 d Osądzanie (J) lub Obserwacja (P)

Ekstrawertyk kontra Introwertyk

Postawa introwertyczna charakteryzuje się 

spokojem i opanowaniem. Są to ludzie lubiący 

samotność i przebywanie w małych, dobrze 

znanych grupach ludzi. Z kolei ekstrawertyk 

jest przeciwieństwem introwertyka. Kocha 

duże skupiska ludzi, hałas i lubi być w cen-

trum zainteresowania.

Poznanie kontra Intuicja

Dotyczy to  sposobów pozyskiwania 

informacji. Czy stawiamy na konkrety, 

fakty i dane z GUS czy podczas zaku-

pów kierujemy się intuicją i własnymi 

przemyśleniami.

Myślenie kontra Odczuwanie

Czyli logika w myśleniu czy własne odczu-

cia, którymi najczęściej kierujesz się 

w życiu podczas podejmowania decyzji.

Jak to zgrać?
Sprzedaży nie działają? Nawet nasz urok osobisty nie jest wystarczający.  

Jak zatem dopasować techniki sprzedaży do różnych typów klientów 
odwiedzających nasz sklep zoologiczny?

vs.Typ klienta 
właściwa  
metoda sprzedaży. 
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Osądzanie kontra Obserwowanie

W tym przypadku chodzi o to, jak bar-

dzo człowiek związany jest ze swo-

imi decyzjami. Czy najpierw osądzasz, 

planujesz i ściśle trzymasz się obranej 

ścieżki? A może jesteś osobą o elastycz-

nym podejściu do życia i do podejmowa-

nych w nim decyzji, a improwizacja nie 

jest ci obca?

16 kombinacji

Carl Gustav Jung na podstawie 8 powyż-

szych cech charakteru wyodrębnił aż 16 

typów osobowościowych. My natomiast 

na ich podstawie możemy wyodrębnić 

różne typy klientów, którzy codziennie 

odwiedzają nasze sklepy zoologiczne.

Struś Pędziwiatr

Typowy ekstrawertyk, który dużo mówi 

i jeszcze więcej gestykuluje. Wpada jak 

po ogień. Jest zazwyczaj zdecydowany. 

Nie lubi tracić czasu, bo doskonale wie 

czego chce.

Jak sobie z nim radzić?

Przede wszystkim postaw na ekspresję. 

Nie daj się zagadać i zakrzyczeć, bo wtedy 

on cię zdominuje i natychmiast ustawi na 

przegranej pozycji. Musisz być pewny sie-

bie, konkretny, tak aby on traktował cię 

jak równego sobie partnera do rozmowy 

biznesowej. Masz dosłownie kilka minut 

na przedstawienie oferty i korzyści z niej 

płynących, a on po kilku minutach będzie 

miał już podjętą decyzję.

Typ przyjaciela

Ten typ klienta, to taki, który nie ma przed 

tobą żadnych tajemnic. Po kilku wspólnie 

spędzonych minutach wiesz już o nim bar-

dzo dużo. Czasami zbyt wiele. Wiesz, jak 

się wabi jego pies i jaki jest jego ulubiony 

film. Usłyszysz historie rodzinne i dowiesz 

się o jego planach wakacyjnych. Najczę-

ściej tego typu klientów charakteryzuje 

słowotok. Ale pomimo tego zawsze są 

przyjaźnie nastawieni.

Podczas sprzedaży pokieruj rozmową 

tak, aby dowiedzieć się jak najwięcej na 

temat tego, co myśli o danym produkcie, 

a następnie raz jeszcze wypunktuj pozy-

tywy danej rzeczy, o których klient sam 

Ci wspominał. Kontroluj też czas, tak aby 

rozmowa sprzedażowa nie przerodziła się 

w kilkugodzinną historię życia opowie-

dzianą przez klienta.

Klient-chorągiewka

To typ klienta-introwertyka, który naj-

bardziej ceni sobie swoje własne towa-

rzystwo. Unika kontaktu wzrokowego ze 

sprzedawcą, chcąc pozostać niezauważo-

nym. Ma problemy z podjęciem ostatecz-

nej decyzji. Niechętnie wypowiada na głos 

swoje opinie na temat produktu/usługi, 

który mu oferujemy. I co najgorsze – jest 

zmienny jak chorągiewka.

Jak sobie poradzić z takim klientem?

Prościej niż Ci się wydaje. Przede wszyst-

kim, skoro on chce milczeć to Ty zacznij 

mówić. Otwórz się przed nim, tak aby 

wzbudzić jego zaufanie. Nie zasypuj go 

produktami, ofertami. Przygotuj najlep-

sze dwie w oparciu o to, co udało ci się 

o nim dowiedzieć. Zadawaj pytania i cier-

pliwie czekaj na odpowiedź, w między-

czasie opowiadając o swoich doświad-

czeniach w tej dziedzinie. Podsumuj 

rozmowę, omawiając raz jeszcze wszyst-

kie możliwości i koszty z tym związane, 

a następnie powiedz na co Ty byś się 

zdecydował. To może pomóc niezdecy-

dowanemu klientowi podjąć ostateczną 

decyzję.

Wieczny malkontent

Czyli ten, który widzi szklankę do połowy 

pustą. Narzeka na wszystko i na wszyst-

kich. Już na wstępie zakłada, że żadna 

oferta nie spełni jego oczekiwań, a on 

i tak wyjdzie niczego nie kupując. Naj-

bardziej nielubiany typ klienta, czyli pan 

„wieczne NIE”.

Jak zatem sobie z nim poradzić?

Zaskocz go! Powiedz, że chciałbyś zająć 

mu jedynie trzy minuty z jego cennego 

czasu, a gdy on nadal będzie niezdecy-

dowany. to ty nie będziesz już go nama-

wiał. Uwierz mi, że jest to typ człowieka, 

który uwielbia być przekonywany i lubi 

też, gdy cała uwaga personelu jest sku-

piona tylko na nim. Musisz być cierpliwy 

wysłuchując jego uwag, obaw i narze-

kań. Utożsamiaj się z nim mówiąc, że 

„rozumiesz jego obawy”, „masz podobne 

doświadczenia”. I pamiętaj: nic na siłę. 

Nie ma sensu przekonywać tego typu 

klienta do zakupu. Przedstaw mu rze-

czowo ofertę. skupiając się na korzy-

ściach z niej płynących. Wysłuchaj jego 

opinii i wszystkich uwag, dzięki czemu 

zdobędziesz jego zaufanie.

Lojalni

Istnieje jeszcze grupa klientów lojalnych, 

którzy, bez względu na zmieniające się 

trendy na rynku, zawsze z nami są. Jest to 

chyba ulubiony typ klientów, ale i w tym 

przypadku należy pamiętać o kilku pod-

stawowych zasadach. Przede wszystkim 

klient lojalny lubi czuć tę lojalność rów-

nież z drugiej strony. Chce być traktowany 

wyjątkowo w zamian za to, że jest z nami 

na dobre i na złe. To jemu w pierwszej 

kolejności należy przedstawić najnowszą 

ofertę i wspomnieć o najkorzystniejszych 

promocjach. Musimy pozwolić poczuć się 

mu wyjątkowym.

Poszukiwacze okazji

To typ ludzi, którzy kupują w różnych 

sklepach wabieni niższymi cenami lub 

lepszymi promocjami. Są to osoby, które 

nie patrzą na jakość oferowanego pro-

duktu, ale na jego cenę. Im niższa, tym ich 

zachwyt coraz większy. Niestety, gdy inny 

sklep zoologiczny zaproponuje ten sam 

towar kilka groszy tańszy, to taki klient 

zniknie tak szybko jak się u nas pojawił, 

gdy to my cieszyliśmy się najlepszą ofertą 

na rynku.

Jako sprzedawcy często wchodzimy 

w interakcję z różnymi typami osobo-

wościowymi. Często mamy do czynienia 

z przedstawicielami różnych grup spo-

łecznych, z ludźmi wykształconymi i tymi 

bez wykształcenia, z niezdecydowanymi 

osobami starszymi i szybko podejmu-

jącymi decyzje młodymi ludźmi. Chcąc 

być dobrym i skutecznym handlowcem 

musisz w pierwszej kolejności nauczyć 

się szybko klasyfikować klienta i dopa-

sować do niego właściwą metodę sprze-

daży. Dzięki temu staniesz się jeszcze lep-

szy w tym co robisz. A chyba o to chodzi 

w sprzedaży.
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I
nterwencji w Radysach poświęcamy 

drugą część tekstu. W pierwszej zasta-

nowimy się, dlaczego w naszym kraju 

wciąż mogą istnieć obozy zagłady, w któ-

rych, co roku, cierpią i giną tysiące psów.

Komercyjne mordownie

– Najczęstsze przypadki patologii wśród 

schronisk dla zwierząt mają swą genezę 

w przepisach gospodarczych, a konkretnie 

w przetargach regulowanych przez prawo 

zamówień publicznych – wyjaśnia Paweł 

Gebert, z Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Zwierząt Animals. – Samorządy 

terytorialne zobligowane są ustawowo 

do zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. Ogłaszają, więc przetargi 

dla podmiotów zainteresowanych pro-

wadzeniem schroniska i wyłapywaniem 

zwierząt. Oceną bazową jest najniższa 

Czy za złotówkę dziennie można zapewnić psu 
wyżywienie i opiekę? Odpowiedź wydaje się oczywista, 
ale właśnie taką kwotę przeznaczało na ten cel 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach. 
Sprawa, która bulwersuje całą Polskę, uświadamia 
dobitnie skalę uchybień i błędów, które popełniają gminy, 
zawierając umowy na prowadzenie takich placówek.

Prywatne schroniska, 
czyli jak zarobić  
na zwierzęcej 
krzywdzie?
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finansowo oferta, bądź jedyny oferent 

dyktujący wówczas warunki finansowe.

Trudno mieć za złe gminom, że próbują 

oszczędnie gospodarować budżetem, jed-

nak organizacje prozwierzęce od dawne 

alarmują, że wybór najtańszych oferen-

tów bardzo często kończy się niewyobra-

żalnymi dramatami zwierząt. Wygrywa-

jący to często prywatni przedsiębiorcy, 

którzy mają jeden cel: wycisnąć z prowa-

dzonego przedsięwzięcia jak najwięcej 

pieniędzy. Schroniska tzw. komercyjne 

to najczęściej mordownie, gdzie zwie-

rzęta nie mają zaspokojonych podstawo-

wych potrzeb. Głodne, spragnione, często 

chore lub poranione walczą, ze wszystkich 

sił, o przeżycie. Nie wszystkim udaje się 

przetrwać….

Bezdomne zwierzęta to nie priorytet

Schroniska powinny by kontrolowane 

przez powiatowych lekarzy weterynarii 

(PLW). W praktyce bywa z tym różnie.

– Odwiedziłem ponad 50 schronisk dla 

zwierząt w kraju i przyznaję, iż niejedno-

krotnie doznałem szoku – opowiada Paweł 

Gebert. – Wciąż funkcjonują placówki nie-

spełniające, w znacznym stopniu, nawet 

podstawowych wymogów. Znam przy-

padki kontroli PLW nadgorliwych, potra-

fiących zwracać uwagę na każdy szczegół, 

bądź wręcz przekraczających swe upraw-

nienia w trakcie czynności kontrolnych, jak 

i skrajnie, kolokwialnie mówiąc – olewa-

jących swe obowiązki w tym względzie.

Gwoli sprawiedliwości, należy dodać, że 

brak dostatecznych kontroli weteryna-

ryjnych w schroniskach dla zwierząt to 

nie zawsze wynik złej woli PLW. Inspekcja 

weterynaryjna od lat boryka się z poważ-

nymi brakami kadrowymi i finansowymi. 

Nie bez znaczenia są także wytyczne narzu-

cone tej instytucji przez ministerstwo rol-

nictwa. Priorytetem jest nadzór nad dzie-

dziną, która przynosi zyski, czyli produkcją 

żywności pochodzenia zwierzęcego.

Komu (nie) zależy na adopcjach?

Podmioty, z którymi gminy zawierają 

umowy na prowadzenie schronisk rozli-

czają się na różne sposoby. Może to być 

opłata jednorazowa za każde schwytane 

zwierzę, ale także tzw. ryczałt dzienny lub 

miesięczny. Ta druga forma powoduje, że 

właściciele schronisk komercyjnych abso-

lutnie nie są zainteresowani adopcją zwie-

rząt z ich placówki.

– Mało tego, kłopoty z odzyskaniem psów 

mają nawet ich prawowici właściciele – 

opowiada Beata Żółkiewska z Fundacji 

na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo 

Cane . – Podczas interwencji w Radysach 

spotkałam dziewczynę, która z płaczem 

rzuciła mi się na szyję, prosząc o pomoc 

w odzyskaniu psa. Odmówiono jej wyda-

nia go, tłumacząc, że zwierzak musi naj-

pierw odbyć kwarantannę. Po pewnym 

czasie otrzymała telefon ze schroniska, 

w którym mężczyzna przedstawiający się, 

jako weterynarz poinformował ją, że psu 

nie udało się przeżyć. Okazało się, że to 

nieprawda.

Dla porównania — adopcje zwierząt 

w schroniskach prowadzonych przez 

OTOZ Animals sięgają 90 proc. przeby-

wających tam psów i 80 proc. w przypadku 

kotów. – Staramy się skutecznie szukać 

naszym podopiecznym domów, ponieważ 

każdy odchodzący zwierzak robi miejsce 

dla kolejnego „bezdomniaka” – podkreśla 

Paweł Gebert.

Organizacje współfinansują 

schroniska

Do zadania, jakim jest zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom, gminy podcho-

dzą w różny sposób. Niektóre, odpowie-

dzialnie, zlecają prowadzenie schronisk 

organizacjom prozwierzęcym. Przykła-

dem mogą być placówki prowadzone przez 

OTOZ Animals w województwie pomor-

skim. Sytuacja przebywających tam zwie-

rząt spełnia standardy w zakresie opieki 

i wyżywienia. Jest nieporównywalnie lep-

sza niż np. w osławionych Radysach, ( o któ-

rych opowiemy w dalszej części tekstu).

— Dodatkowymi źródłami dochodów 

w naszych schroniskach są fundusze pozy-

skiwane z tzw. jednego procenta dla orga-

nizacji pozarządowych czy też darowizn 

od firm i osób prywatnych – opowiada 

Paweł Gebert. — Nasz wkład to nawet 

50 procent ogólnych kosztów prowadze-

nia schroniska. Dzienny koszt utrzymania 
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zwierzęcia to około 12 zł. Tymczasem 

z danych prezentowanych przez NIK 

wynika, że w Radysach, w latach 2014–

2016 stawka ta nie przekraczała złotówki.

Mordownia w Radysach przynosiła wła-

ścicielom ogromne dochody.

– Szacujemy, że czysty zysk wynosił nawet 

50 tysięcy na miesiąc – informuje Paweł 

Gebert.

Radysy – wejście do piekła

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-

rząt w Radysach  od dawna owiane 

było bardzo złą sławą. Organizacje 

prozwierzęce alarmowały doniesieniami 
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o koszmarnych warunkach przeby-

wających tam zwierząt. Wielokrotne 

próby przeprowadzenia tam inter-

wencji kończyły się niepowodze-

niem. Przez szereg lat, prowadzą-

cemu schronisko Zygmuntowi D. i jego 

synowi, Danielowi udawało się unikać 

odpowiedzialności.

Wytrwałość organizacji walczących 

o prawa zwierząt w końcu przyniosła 

efekty. Wczesnym rankiem, 17 czerwca 

br. na teren schroniska w Radysach 

weszli przedstawiciele policji, proku-

ratury i organizacji prozwierzęcych. 

Akcję przygotowano bardzo precyzyj-

nie, z podziałem na oznakowane grupy 

robocze oraz interwencyjne, które łącz-

nie liczyły około 100 osób. W składzie 

każdej z grup roboczych znajdowało 

się trzech funkcjonariuszy policji , zoo-

psycholog, lekarz weterynarii, technik 

weterynarii oraz opiekunowie do zwie-

rząt. Na miejscu zastali zwierzęta w tra-

gicznym stanie.

— To był koszmar – wspomina Beata Żół-

kiewska. – Z każdych psich oczu wyzie-

rało cierpienie i błaganie o pomoc. Wiele 

psów było w tak złym stanie, że potrze-

bowały natychmiastowej pomocy lekar-

skiej. Zwierzęta były głodne, spragnione, 

chore i poranione. Nie miały zadaszenia 

w upalny dzień. Niektóre dostawały uda-

rów słonecznych.

— Temperatura sięgała 30 stopni – dodaje 

Paweł Gebert. – To dużo nawet dla czło-

wieka, który oddycha całą powierzchnią 

ciała. Dla zwierzęcia, u którego wymiana 

gazowa odbywa się głównie przez pysk to 

warunki ekstremalne.

Rzucało się w oczy, że duża część psów 

była wylękniona, inne były agresywne. 

Dowodziło to, że nie miały one kontaktu 

z człowiekiem, nie były socjalizowane. 

Pracownicy ochłapy mięsa przerzucali 

im przez ogrodzenie. Zwierzęta nie były 

wyprowadzane na spacery.

Nikt nie zadbał także o odpowiednią separa-

cję psów. Niesterylizowane suki przebywały 

Foto. Aleksandra Kopeć
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razem z niekastrowanymi samcami. Jaki los 

czekał szczeniaki, urodzone w takich warun-

kach można się tylko domyślać.

Psy w Radysach karmione były odpadami 

z rzeźni, które szybko się psuły, powodując 

dodatkowe problemy zdrowotne u i tak 

już wycieńczonych zwierząt. Wiele psów 

cierpiało na biegunkę i inne zaburzenia 

pokarmowe.

Dla niektórych było za późno

– Okoliczni mieszkańcy przywitali nas 

z ogromnym entuzjazmem . Wzruszeni 

dziękowali, że położymy wreszcie kres 

temu obozowi koncentracyjnemu dla 

zwierząt – opowiada Beata Żółkiewska. 

– Spontanicznie przynosili nam kanapki 

i napoje w termosach. Anonimowa kobieta 

z USA opłaciła nam całodniowe posiłki 

z pobliskiej pizzerii.

Z informacji, posiadanych przez organi-

zacje prozwierzęce wynikało, że w Rady-

sach powinno być około dwóch tysięcy 

psów. Taki stan został ustalony na 20 maja 

br. Miesiąc później, w trakcie interwencji, 

w schronisku pozostało 1060 zwierząt. 

Czy resztę zdołano wywieźć? Wydaje się 

to możliwe.

— Zauważyliśmy, że w placówce jest bar-

dzo mało zarówno szczeniaków, jak i psów 

starszych wiekiem — wspomina Paweł 

Gebert. — Zapewne były one w najgor-

szej kondycji i obsługa schroniska posta-

nowiła pozbyć się ich w pierwszej kolej-

ności. A część z nich prawdopodobnie nie 

doczekała naszego przyjścia.

Beata Żółkiewska opowiada o martwych 

zwierzętach znalezionych na terenie 

schroniska. — Szczególnie utkwił mi 

w pamięci pewien kilkumiesięczny szcze-

niak, którego znalazłam w jednej z bud, 

w alejce kwarantanny. Był jeszcze ciepły, 

odszedł bardzo niedawno. Prawdopo-

dobnie wydawał ostatnie tchnienie już 

w momencie naszego przyjazdu do tego 

obozu zagłady.

Do lepszego świata

Od pierwszego dnia przedstawiciele orga-

nizacji prozwierzęcych rozpoczęli wywo-

żenie zwierząt. W pierwszej kolejności 

Radysy opuszczały psy w najgorszym sta-

nie. Wiele z nich wymagało natychmiasto-

wego leczenia i przyjmowane były do klinik 

weterynaryjnych. Inne, które były w nieco 

lepszym stanie trafiały do schronisk lub 

przytulisk dla zwierząt w całej Polsce lub 

do domów tymczasowych.

Prowadzącemu schronisko Zygmuntowi 

D. prokuratura postawiła zarzut znęcania 

się nad zwierzętami ze szczególnym okru-

cieństwem oraz nielegalnego posiadania 

ponad 200 sztuk amunicji. Wobec niego 

oraz jego syna, Daniela Sąd Rejonowy 

w Olsztynie zastosował został areszt 

tymczasowy na okres trzech miesięcy. 

Obaj spędzili tam jednak tylko niecałe dwa 

tygodnie. Sąd wyższej instancji, do której 

odwołali się mężczyźni, uznał, że poręcze-

nie majątkowe będzie wystarczającym 
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środkiem zapobiegawczym. Zygmunt D. i jego syn, 

Daniel wyszli na wolność wpłaciwszy kaucję po 150 

tys. na osobę. Obaj otrzymali jednak zakaz prowa-

dzenia schroniska.

Wielkie, pospolite ruszenie

Kilka dni później, po tymczasowym aresztowaniu 

właściciela schroniska oraz jego syna, pracownicy 

schroniska przestali wykonywać swoje obowiązki. 

Psy nie dostawały już wody i pożywienia, boksy pozo-

stawały niesprzątnięte. Organizacje ogłosiły wtedy 

w mediach społecznościowych apel o pomoc. Odzew 

był natychmiastowy. W rekordowo krótkim czasie do 

Radys zaczęli zjeżdżać wolontariusze z całej Polski.

–Zmieniali się, jedni przyjeżdżali, inni wyjeżdżali, 

ale dziennie na miejscu znajdowało się około 100 

osób – opowiada Beata Żółkiewska. – To byli wspa-

niali ludzie życzliwi i serdeczni. Zawiązywały się 

przyjaźnie, a chęć niesienia pomocy zwierzętom 

jednoczyła wszystkich.

Wolontariusze pracowali w grupach. Dzień zaczy-

nali od codziennej odprawy, w trakcie, której otrzy-

mywali wskazówki i informacje. Każdej z grup 

przewodniczył tzw. lider, osoba, które ma doświad-

czenie w pracy ze zwierzętami.

Na miejscu, w Radysach cały czas dyżurowali wete-

rynarze, z których wielu także pracowało w ramach 

wolontariatu. Na bieżąco oceniali oni stan psów. 

Decydowali, czy mogą, od razu, trafić do adopcji czy 

domów tymczasowych, czy też przedtem powinny 

zostać objęte opieką lekarską.

Tęcza nad Radysami

Nadszedł, w końcu, dzień, kiedy ostatni pies opu-

ścił Radysy. Przed godziną 20, 21 lipca br. samo-

chód wiozący transportery zniknął w oddali. Wtedy 

wydarzyło się coś, co poruszyło wolontariuszy. Na 

niebie ukazała się tęcza.

Miłośnicy zwierząt znają legendę o Tęczowym 

Moście. To część nieba, do której trafiają po śmierci 

psy. Tam czekają na swoich opiekunów, aby połączyć 

się z nimi na wieczność.

– Wielu z nas miało łzy w oczach – wspomina Beata 

Żółkiewska. –Tęczę na niebie odczytaliśmy, jako wia-

domość od pomordowanych psów, które, w cierpie-

niach, odeszły z tego miejsca.

Foto. Aleksandra Kopeć



42 PET MAGAZYN | WRZESIEŃ 2020 BIZNES

Quo vadis 
– dokąd zmierza rynek 
zoologiczny w Polsce?
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Wartość rynku zoologicznego w Polsce znacznie 
przekracza poziom 3 mld zł. Zmieniająca się 
rzeczywistość wymaga od producentów ciągłego 
uzupełniania i modyfikowania swojej oferty 
produktowej, którą należy dopasować do potrzeb 
i oczekiwań coraz bardziej wymagającego rynku 
konsumenckiego. Współczesny konsument to 
świadomy i dobrze wyedukowany odbiorca produktów 
zoologicznych. Gotowy wydać całkiem niemałe 
pieniądze na produkty i usługi, które zaspokoją 
potrzeby czworonożnych milusińskich.

Analiza obecnej sytuacji

Szeroka oferta żywieniowa, karma, suple-

menty diety, wszelkiego rodzaju psie 

przysmaki – to z tymi produktami koja-

rzony jest głównie polski rynek zoolo-

giczny. Kosmetyki szampony i odżywki 

do pielęgnacji sierści, szczotki, grzebienie, 

nabłyszczacze, balsamy, kremy, płatki do 

czyszczenia uszu, a także pasty do zębów, 

to grupa produktów, która zyskuje coraz 

większą popularność.

Kolejną grupę produktów tworzą smy-

cze, obroże, szelki, zabawki i akcesoria, 

nosidełka, klatki, transportery do prze-

noszenia i przewozu zwierząt, odzież, 

gadżety elektroniczne, a nawet fotele, 

sofy, łóżeczka, drapaki, domki i piętrowe 

legowiska, aby nasz pupil w spokoju mógł 

odpoczywać.

Usługi behawiorystyczne, szkolenia dla 

zwierząt, salony fryzjerskie, profesjo-

nalne zabiegi pielęgnacyjne, zakłady 

kosmetyczne, hotele, SPA dla zwierząt, to 

kolejne, które, wzorem zachodnich tren-

dów, zyskują coraz większą rzeszę zwolen-

ników wśród polskich właścicieli zwierząt.

Coraz więcej Polaków, traktuje zwie-

rzęta jak członków rodziny, przyjaciół, 

a nawet wzorem społeczeństw krajów 

zachodnich, jak adopcyjne dzieci, nie żału-

jąc środków finansowych na ich utrzyma-

nie. Rosnąca systematycznie ilość zwierzę-

cych podopiecznych będzie generować 

coraz większy popyt na produkty i usługi 

dla zwierząt i ich opiekunów. Wraz ze 

wzrostem zapotrzebowania będą wzra-

stać oczekiwania co do jakości, prze-

znaczenia i funkcyjności, jakie powinno 

zapewniać użytkowanie oferowanych pro-

duktów. W przypadku produktów żywie-

niowych rynek wydaje się być nasycony. 

Co wcale nie musi oznaczać, że produ-

cenci tej kategorii produktowej mogą spać 

spokojnie.

Coraz szybciej rozwija się branża kosme-

tyków i produktów pielęgnacyjnych. Róż-

norodność oferty produktowej dobrze 

wpisuje się w oczekiwania rynku konsu-

menckiego, kreując jednocześnie potrzeby 

i uświadamiając, jak ważna jest odpo-

wiednia pielęgnacja i dobre samopoczu-

cie czworonożnych podopiecznych. Przy-

bywa również produktów i akcesoriów 

codziennego użytku, ułatwiających egzy-

stencję zwierząt, pomagając jednocześnie 

ich opiekunom w codziennych czynno-

ściach poprawiających komfort i jakość 

życia ich podopiecznych.

Premiumizacja produktów w poszcze-

gólnych branżach, zapewniająca prze-

wagę konkurencyjną, staje się coraz bar-

dziej powszechna. Firmy, marki i produkty 

obecne na rynku zoologicznym muszą 

pamiętać, że dobra passa nie musi trwać 

wiecznie. Zawsze może pojawić się ktoś, 

kto szybciej zareaguje na zmieniające się 

potrzeby rynku konsumenckiego, pro-

ponując produkty, które wypełnią miej-

sce, jeszcze do niedawna marginalizo-

wane i nie doceniane przez daną branżę. 
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To ostrzeżenie i motywacja dla już dzia-

łających na rynku marek i produktów. 

To właściwy moment, by zweryfikować 

swoje strategie marketingowe i uwzględ-

nić w nich trendy i tendencje, które można 

zaobserwować na dynamicznie rozwijają-

cych się rynkach zagranicznych.

O co toczy się gra?

Aby zobaczyć, w jakim kierunku będzie ewo-

luowała branża zoologiczna, wystarczy spoj-

rzeć na rynek produktów i usług, którego 

klientami jesteśmy my sami. Zmieniająca się 

rzeczywistość, rosnąca świadomość konsu-

menta, rozwój technologii, moda na zdrowy 

i aktywny tryb życia, wygoda oraz wszech-

obecny Internet sprawiają, że stajemy się 

coraz bardziej wymagającymi odbiorcami 

oferowanych produktów i usług.

Rosną potrzeby i oczekiwania co do funk-

cyjności i korzyści, które chcemy zoba-

czyć i poczuć po bezpośrednim kontakcie 

z produktem. Odpowiednio zbilansowane 

produkty spożywcze, dopasowane do 

indywidualnych potrzeb, produkty kosme-

tyczno-pielęgnacyjne, zdrowe i przyjazne 

dla naszego organizmu materiały, odzież 

i bielizna termoaktywna, inteligentny 

i bezobsługowy sprzęt AGD, rozwój 

medycyny estetycznej, prywatne lecznic-

two i opieka zdrowotna, inteligentne 

domy, ogrody i samochody, 

to tylko 

nieliczne przykłady pokazujące rozwój 

rynku produktów i usług. Przechodząc 

od ery produktu do ery personalizacji, 

współczesny konsument oczekuje pro-

duktów sprofilowanych i dopasowanych 

do swoich potrzeb i oczekiwań.

Zmiany, które dokonały się i ciągle doko-

nują na rynku konsumenckim, którego 

jesteśmy uczestnikami, nie ominą rów-

nież rynku zoologicznego. Nie odkryli-

śmy tym stwierdzeniem Ameryki. Wiedzą 

o tym wszyscy działający w branży zoolo-

gicznej, jednak wszyscy próbują zaklinać 

rzeczywistość, tłumacząc sobie, że to ich 

jeszcze nie dotyczy.

Również  sposób dystrybucji i sprze-

daży zmienia swoje oblicze, oferując 

nam coraz więcej sposobów i możliwości 

zakupu wybranych produktów. Sklepy, 

do których jesteśmy przyzwyczajeni, ofe-

rujące produkty powszechnego użytku, 

będą zmieniać wygląd i ograniczać swój 

asortyment. Wszystko za sprawą zmie-

niających się przyzwyczajeń i nawyków 

kupujących. Rozwijający się e-handel 

zarówno w postaci sklepów interneto-

wych z dostawą, jak i aplikacji łączących 

bezpośrednio producenta z klientem 

powodują, że konsumenci chętniej się-

gają po lepsze produkty właśnie za sprawą 

tych form zakupu (on-line).

Przedstawioną wizję powinny poważ-

nie potraktować sklepy zoologiczne. 

Zwłaszcza małe sklepy powinny zastano-

wić się nad zmniejszeniem swojego asor-

tymentu. Już dzisiaj widzimy, że klienci 

tych sklepów ograniczają swoje zakupy do 

karmy oraz produktów pierwszej potrzeby, 

których aktualnie im brakuje. Ze względu 

na małą powierzchnie oraz nieproporcjo-

nalną do warunków magazynowania liczbę 

produktów, zakupy w tych punktach nie są 

komfortowe. Warto poszukać nowocze-

snych sposobów ekspozycji produktów 

oraz form ich sprzedaży.

Zmiany nie ominą również branży usłu-

gowej. Dotyczyć one będą rozszerzaniu 

oferty oraz wyboru miejsc, w których 

usługi będą świadczone. Za oceanem, 

łączenie usług hotelowych z salonem pie-

lęgnacji, centrum szkoleniowym i opieką 

dzienną biją rekordy popularności. Nie-

wykluczone, że przeniesienie tego trendu 

na rodzimy rynek może okazać się cie-

kawą propozycją zarówno dla usługo-

dawców jak i usługobiorców. W Polsce 

rośnie liczba punktów i obiektów sek-

tora hotelarsko-gastronomicznego, które 

czworonożnym pupilom swoich gości 

oferują opiekę połączoną z zabiegami 

pielęgnacyjnymi.

Branża usługowa coraz śmielej zazna-

cza swoją obecność na rynku zoologicz-

nym. Znajomość bezpośredniego adre-

sata oferowanych usług oraz umiejętność 

odczytywania potrzeb, których on sam 
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nie potrafi jeszcze nazwać, to jeden z kie-

runków, w którym będzie zmierzała nie 

tylko branża usług ale również cały rynek 

zoologiczny. To szansa dla przedsiębior-

czych, szukających pomysłów na rozwój 

własnego biznesu oraz sposób na budo-

wanie przewagi konkurencyjnej w wielu 

branżach.

A co z branżą weterynaryjną?

94 proc. opiekunów zwierząt deklaruje, że 

w razie problemów zdrowotnych odwie-

dzą lecznicę weterynaryjną. Około 24 

proc. traktuje takie wizyty profilaktycz-

nie, jako element troski o zdrowie swoich 

wychowanków. Profilaktyka zdrowotna, 

porady i konsultacje behawiorystów i psy-

chologów zwierzęcych, popularyzacja 

metod i sposobów korygujących zacho-

wania zwierząt to obszary, które nadal są 

do zagospodarowania przez lekarzy i spe-

cjalistów. Uzupełnienie niedoborów usług 

weterynaryjnych w tym zakresie to szansa 

na podniesienie znaczenia placówek wete-

rynaryjnych oraz opieki zdrowotnej zwie-

rząt, które w świadomości konsumentów 

mogą stanowić ważny element zachęca-

jący do częstszego korzystania z usług 

weterynaryjnych nie tylko wtedy, kiedy 

pojawi się problem. A wszystko to w myśl 

zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Niech sympozja i konferencje branżowe 

nie będą wyłącznie okazją do podnosze-

nia kwalifikacji i zdobywania punktów 

edukacyjnych. To dobre miejsce do roz-

mów i wymiany doświadczeń. To okazja 

do nawiązywania kontaktów biznesowych 

oraz szukania nowych kierunków i moż-

liwości rozwoju dla prowadzonych prak-

tyk weterynaryjnych. W grupie jesteśmy 

silniejsi.

Liczy się komunikacja

Niezależnie od branży, w której dzia-

łamy najważniejsze jest, jak skutecznie 

dotrzeć z informacją do interesującego 

nas odbiorcy. Potrzebny jest rozgłos, który 

będzie budował pozytywny wizerunek 

marki, produktu czy usługi, zachęcając do 

ich zakupu . Bezpowrotnie minęły czasy 

komunikacji jednokierunkowej. Współ-

czesny konsument nie jest już biernym 

odbiorcą informacji, ale aktywnym uczest-

nikiem dialogu, który potrafi go inicjować 

i często wpływać na jego przebieg. Słu-

chajmy, co ma do powiedzenia.

Coraz mniej wierzymy reklamom. Szu-

kając informacji na temat interesują-

cych nas produktów czy usług, bardziej 

ufamy opiniom bezpośrednich ich użyt-

kowników, niż informacjom, jakie wysyła 

w naszym kierunku producent. Żyjemy 

w czasach dynamicznie rozwijających 

się nowych technologii, narzędzi oraz 

metod i sposobów dotarcia z odpowied-

nim komunikatem do bezpośredniego 

odbiorcy. Sprzedajemy w chwili, kiedy 

pojęcie medium przestało kojarzyć się 

wyłącznie z telewizją, prasą czy radiem. 

W zależności od tego, co chcemy osią-

gnąć i dlaczego chcemy być widoczni 

i słyszalni, możliwy jest dobór odpowied-

nich narzędzi i komunikatorów, jakie ofe-

ruje n Internet.

Szeroki zasięg, nieograniczone możliwo-

ści, łatwość i szybkość dotarcia do intere-

sującego nas odbiorcy oraz niższe koszty, 

w porównaniu z tradycyjnymi mediami, to 

niewątpliwa przewaga. Im bardziej inte-

resujące, zaskakujące, pomysłowe i przy-

datne treści oraz forma i sposób, w jaki 

będziemy je komunikować, tym chętniej 

i częściej internauci będą je udostępniać 

i dzielić się nimi z innymi. To zwiększa 

szansę, że usłyszą o nas i o naszych pro-

duktach ci, na których nam najbardziej 

zależy.

Internet to wyjątkowe medium. To narzę-

dzie o szerokim zasięgu i nieograniczo-

nych możliwościach. Każdy z jego użyt-

kowników może być zarówno odbiorcą 

jak i nadawcą wszelkich informacji. Wie-

dząc czego szukam,y możemy uzyskać 

odpowiedź na każdy interesujący nas 

temat. Przestrzeń internetowa to miej-

sce sprzyjające tworzeniu się grup spo-

łecznościowych. Ich opinie mogą stanowić 

ciekawy materiał dotyczący prowadzo-

nego biznesu oraz wszelkich nowości 

produktowych.

Artykuł „Nie samą karmą rynek żyje” jest 

dobrym przykładem na to, jak wykorzystać 

Internet do budowania własnej pozycji na 

rynku zoologicznym.

W czasach rywalizacji o współcze-

snego konsumenta obecność marek 

i firm w internetowej przestrzeni to dzi-

siaj obowiązek. Pomimo niewątpliwych 

korzyści, jakie oferuje Internet, nic nie 

zastąpi osobistego kontaktu marek i firm 

z potencjalnym odbiorcą swoich pro-

duktów czy usług. Wystawy zwierząt, 

pokazy, konkursy, cykliczne imprezy tar-

gowe są ważną częścią rynku zoologicz-

nego. Branżowe targi wystawiennicze to 

miejsce spotkań producentów i dystry-

butorów z właścicielami sklepów i hur-

towni. Dla tych pierwszych to okazja do 

zaprezentowania nowości produktowych 

oraz przedstawienia kierunków dalszego 

rozwoju marki. Dla tych drugich to oka-

zja do przeprowadzenia bezpośrednich 

rozmów biznesowych z osobami decy-

zyjnymi. To najlepsze narzędzie marketin-

gowe umożliwiające jednoczesną promo-

cję wizerunkową oraz produktową firmy. 

Targi wystawiennicze to aktualne odzwier-

ciedlenie rynku, obowiązujących trendów 

oraz zachodzących na nim zmian i kierun-

ków dalszego rozwoju. Decydując się na 

udział w tego typu imprezach, nie ograni-

czajmy się wyłącznie do obecności. Targi 

wystawiennicze to nie wyjazd integra-

cyjny ani spotkanie towarzyskie. Wyko-

rzystajmy ten fakt i postarajmy się wycią-

gnąć z nich jak najwięcej korzyści dla 

swojej firmy. Jak się do nich przygotować? 

– Zainteresowanych odsyłamy do mate-

riału Targi wystawiennicze – być albo nie 

być… ?

Rynek produktów zoologicznych jest 

doskonałym przykładem tego, jak popyt 

generuje podaż i odwrotnie. Z jednej 

strony dynamiczny rozwój, z drugiej, na 

tle innych europejskich krajów, pozosta-

jemy daleko w tyle. Nadal istnieją kate-

gorie, w których jest sporo miejsca dla 

nowych graczy. Nie mówiąc o nowych 

trendach i kierunkach, w stronę których 

będzie podążał nasz rodzimy rynek zoo-

logiczny. To szansa dla nowych inicjatyw. 

Przestrzeń do zagospodarowania, dająca 

szansę dla przedsiębiorczych, chcących 

zaistnieć na rynku produktów zoolo-

gicznych. To właśnie tam leżą pieniądze. 

Trzeba tylko zechcieć je podnieść.
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L
okalizacja to ważny element każ-

dego biznesu. Wiadomo, centra 

handlowe dają największe moż-

liwości w kwestii liczby klientów, 

jednak mniejsze sklepy osiedlowe mogą 

liczyć na bardziej lojalnego klienta. To 

warto wykorzystać! Tu ważnym ele-

mentem jest możliwość zaparkowania 

samochodu przy sklepie, co umożliwi 

pozyskanie klientów także spoza naj-

bliżej okolicy.

Jak wybrać lokal?

Gdy temat parkingu mamy dopracowany, 

warto wybrać odpowiedni lokal. Dobrze 

by sklep znajdował się w okolicy dużego 

skupiska ludzi. Najlepszymi przestrze-

niami na sklep są pomieszczenia bez fila-

rów, słupów wystających elementów 

ze ścian typu rury gazowe, wodne itp. 

Warto zwrócić uwagę na ściany, które 

raczej powinny tworzyć kąty proste, co 

znacznie ułatwia późniejsze ustawienie 

mebli czy lepsze wykorzystanie prze-

strzeni sklepowej.

A gdy jesteśmy przy meblach - które 

najlepiej wybrać?

Moda na ekologię, meble z drewna czy 

z pyły meblowej zapewne przybliżają nas 

do natury, jednak nie zawsze spełniają 

swoje zadanie w sklepie. Z czasem, wygi-

nające się pod wpływem ciężkich karm 

półki oraz mała elastyczność w kwestii ich 

Meble do sklepu zoologicznego 
co warto wiedzieć?
Sklep zoologiczny to pomysł nie tylko na zarobek ale także spełnienie marzeń 
wielu osób. Aby marzenia przeobraziły się rzeczywistość należy pamiętać o kilku 
kwestiach, które w przyszłości mogą mieć duży wpływ na dochody.
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rozmieszczenia, prędzej czy później, spo-

woduje chroniczny brak miejsca w skle-

pie. Przeprowadzka, czy zmiana lokalu 

nie zawsze będzie możliwa.

Dlaczego warto wybrać specjalistyczne 

meble zoologiczne? Poznaj ich zalety:
 d dopasowane do asortymentu,
 d produkowane z myślą również o małych 

sklepach,
 d pozwalają na lepsze wykorzystanie 

przestrzeni pomieszczenia,
 d zapewniają lepszą ekspozycję towaru,
 d posiadają systemy do karm mokrych 

i suchych,
 d zawierają meble dla zwierząt zapew-

niające im dobrostan,
 d zapewniają większy koszyk zakupowy.

Meble do sklepu zoologicznego tworzone 

są pod kątem właśnie tej branży. Ich zaletą 

jest optymalne wykorzystanie każdego 

centymetra regału i przestrzeni sklepu. 

Elastyczność w doborze półek i akceso-

riów ma duże znaczenie w momencie 

gdy chcemy odpowiednio wyekspono-

wać towar.

Meble do sklepu zoologicznego cechuje 

nie tylko elastyczność w kwestii zasto-

sowania różnych szerokości półek, które 

można ustawić w dowolnej konfiguracji. 

Ich główną zaletą jest szybkie dostosowa-

nie do zmian w asortymencie bez koniecz-

ności inwestowania w nowe meble. To 

znacznie pomaga na osiągnięcie przewagi 

nad konkurencją.

Meble używane są tańsze od nowych 

mebli, jednak problem może pojawić się 

nie tylko w kwestii doboru koloru, ale 

także w kwestii innego ustawienia mebli 

lub półek. Meble używane są często spro-

wadzane z zagranicy z likwidowanych skle-

pów, więc nie zawsze jest możliwość doku-

pienia w późniejszym okresie półki czy 

regału w tym samym systemie czy kolorze.

Czego oczekuje klient.

W dzisiejszych czasach kupujemy pro-

dukty w sklepach, które nie tylko dobrze 

wyglądają, ale, przede wszystkim, nie 

stwarzają barier klientowi. Zarówno sklep 

posiadający mało towaru jak i ten, w któ-

rym jest towaru za dużo borykają się z tzw. 

małym koszykiem zakupowym. To znaczy, 

iż klient wchodzi po jeden dwa produkty 

i opuszcza sklep. Jednym ze sposobów na 

taką okoliczność może być odpowiednie 

zaprojektowanie przestrzeni sklepowej 

oraz umiejętne dobieranie i wyekspono-

wanie asortymentu.

Przed zakupem mebli warto zwrócić się 

o pomoc do profesjonalnej firmy, która 

odpowiednio zaprojektuje przestrzeń skle-

pową. Doradzi w kwestiach związanych 

z doborem produktów od producentów, 

dystrybutorów artykułów zoologicznych 

oraz wesprze wiedzą przy odpowiednim 

ułożeniu towaru. W zakresie takiej współ-

pracy istnieje możliwość przeszkolenia 

personelu pod kątem sprzedaży produk-

tów zoologicznych czy w odpowiedniej 

opiece nad zwierzętami. Wydane na tym 

etapie pieniądze szybko się zwrócą, a zdo-

byta wiedza pozwoli na oszczędności już 

w trakcie tworzenia sklepu.



ZAREJESTRUJ SIĘ  
i wygraj voucher

na 10 000 zł*

UWAGA KONKURS !!!

*Projekt sklepu i meble zoologiczne, 
więcej informacji w grudniowym 

numerze PET MAGAZYN!

www.firmyzoologiczne.pl
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Wymogi formalne

Polskie przepisy jednoznacznie określają, 

że leczeniem zwierząt i wydawaniem dla 

nich leków mają zajmować się wyłącznie 

lecznice weterynaryjne. Leki OTC czyli 

wydawane bez recepty mogą jedak zna-

leźć się w sprzedaży detalicznej po speł-

nieniu pewnych warunków. Aby sprze-

dawać weterynaryjne leki OTC należy, 

na siedem dni przed rozpoczęciem tego 

typu działalności, zgłosić to wojewódz-

kiemu lekarzowi weterynarii. Dokument 

taki, wraz z potwierdzeniem jego przyję-

cia przez właściwy inspektorat weteryna-

ryjny, będzie uznany za dowód zgłoszenia. 

Uprawnia on osobę prowadząca działal-

ność gospodarczą do zakupu weteryna-

ryjnych produktów OTC w hurtowniach 

farmaceutycznych.

Do dokumentu zgłoszeniowego należy 

dołączyć kopię wypisu z ewidencji dzia-

łalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Zasady sprzedaży leków OTC

Weterynaryjne leki OTC to, przede 

wszystkim, środki przeciwpasożytnicze 

przeznaczone do użytku wewnętrznego 

i zewnętrznego. Zaliczamy do nich m.in. 

obroże czy krople przeciwko pchłom lub 

kleszczom oraz tabletki na tzw. odro-

baczenie. Są to środki silnie działające. 

Przeznaczone są dla ściśle określonego 

gatunku zwierząt, w konkretnym wieku 

i o określonej wadze. Trzeba pamiętać, 

że środek przeciwpasożytniczy przezna-

czony np. dla psa może okazać się trujący 

dla kota i odwrotnie.

Weterynaryjne leki OTC należy odpo-

wiednio wyeksponować i przechowy-

wać w określonych warunkach. Trzeba je 

wyraźnie oddzielić od innych sprzedawa-

nych przez nas towarów np. zabawek czy 

produktów spożywczych.

– Na leki OTC powinniśmy przeznaczyć 

osobną półkę – radzi Krzysztof Burzyń-

ski, prowadzący firmę Doradztwo i szko-

lenia w branży zoologicznej (strefazoo.

info). – Często doradzam też moim 

klientom, aby je odgrodzili np. szkłem. 

Powstaje wtedy wyraźnie odróżniająca 

się gablota. Dobrze ją umieścić na odpo-

wiedniej wysokości, tak aby pozostała 

Istnieje  pewna część produktów leczniczych dla 
zwierząt, które można nabyć bez recepty lekarskiej. 
Środki te nazywane są w skrócie lekami OTC (ang. 
over-the-counter drug). Po spełnieniu odpowiednich 
formalności, leki OTC możemy sprzedawać w naszych 
stacjonarnych sklepach zoologicznych. Ale uwaga!  
Ich kupno i sprzedaż przez Internet jest zabroniona!

Sprzedajesz leki OTC  
– musisz znać przepisy!
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niedostępna dla osób niepowołanych 

np. dzieci.

Weterynaryjne leki OTC, szczególnie, jeśli 

sprzedajemy ich większe ilości, powinny 

posiadać odpowiednie etykiety. Należy 

zamieścić na nich informacje, dla któ-

rego zwierzęcia są przeznaczone, w jakim 

wieku i o jakiej kondycji. Istotne są także 

szczegóły dotyczące wagi czworonoż-

nego pacjenta, ponieważ od tego zależy 

sposób dawkowania danego leku. Ważną 

sprawą jest także przestrzeganie termi-

nów ważności. Leki OTC należy odpo-

wiednio oznaczyć i oddzielić od pozo-

stałych produktów

Kontrole weterynaryjne

Większości osób, związanym w jakiś spo-

sób z biznesem zoologicznym, inspek-

tor weterynaryjny kojarzy się głównie 

z osobą kontrolującą dobrostan zwierząt. 

Tymczasem są także inspektorzy wetery-

naryjni uprawnieni do kontroli dokumen-

tów. Sprawdzają oni m.in. czy posiadamy 

odpowiednie uprawnienia do sprzedaży 

weterynaryjnych leków OTC oraz czy 

nabyliśmy je we właściwy sposób. Kon-

trolują także sposób ich przechowywa-

nia. Pamiętajmy, że leków OTC dla zwie-

rząt nie wolno kupować ani sprzedawać 

przez internet.

– Leki OTC należy nabywać w hurtow-

niach farmaceutycznych, posiadających 

odpowiednie zezwolenia – tłumaczy 

Krzysztof Burzyński. – Należy to spraw-

dzić przed zakupem, aby nie narazić się na 

kłopoty. Osobiście spotkałem się z przy-

padkiem, kiedy właściciel sklepu zoo-

logicznego nabył obroże insektobójcze 

online. Miał z tego powodu nieprzyjem-

ności. Co ciekawe, inspektorzy wetery-

naryjni wpadli na jego ślad, sprawdzając 

właśnie prawidłowość sprzedaży prowa-

dzonej przez sklep internetowy, w którym 

dokonał zakupu.

Inspektor weterynaryjny, w trakcie kon-

troli, ma prawo sprawdzić dokumenty 

dotyczące sposobu zakupów leków OTC 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrolu-

jący zwraca także uwagę, czy lecznicze 

środki dla zwierząt są odpowiednio wyeks-

ponowane i przechowywane. W razie 

stwierdzenia uchybień musimy liczyć się 

z karami finansowymi.

Bądźmy w pogotowiu

Z potencjalną wizytą inspektora wete-

rynaryjnego musi się liczyć praktycznie 

każdy. Nawet właściciel małego osiedlo-

wego sklepiku.

– Przeważnie bywa tak, że jeśli u kogoś już 

odbyła się kontrola, to będzie ona powta-

rzana systematycznie co rok – opowiada 

Krzysztof Burzyński.

Najczęściej jednak kontrolowane są duże 

placówki handlowe.

– W naszej sieci posiadamy szeroką 

ofertę leków OTC. Do tych najbardziej 

popularnych należą środki na pasożyty 

zewnętrzne oraz wewnętrzne takie jak 

Advantix, Foresto, Kiltix, Drontal, Fritro-

tec, Sabunol czy Frontline – informuje 

Małgorzata Kulpa, dyrektor marketingu 

w sieci sklepów zoologicznych ZOO 

KARINA. – Wszystkie leki OTC sprze-

dawane w naszych sklepach są przecho-

wywane zgodnie z zaleceniami Inspekcji 

Weterynaryjnej. Leki nie są dostępne dla 

klienta, a wydawane przez sprzedawcę. 

Jako największa sieć sklepów zoologicz-

nych w północnej Polsce bardzo często 

mamy kontrole z Inspekcji Weterynaryj-

nej. Podczas takiej kontroli są sprawdzane 

takie aspekty jak miejsce przechowywania 

leków czy temperatura.

Leki OTC – sąd po stronie 

ustawodawcy

Kupno wielu produktów, w tym leków OTC 

przez Internet jest obecnie zjawiskiem 

powszechnym. Ustawodawca dopuszcza 

jednak taką możliwość jedynie w przy-

padku produktów przeznaczonych dla 

ludzi. Kupno i sprzedaż online leków wete-

rynaryjnych są zabronione.

Nie wszyscy się z tym zgadzają, a wła-

ściciele sklepów, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom klientów, próbują obejść 

przepisy.

Kilka lat temu, w jednym z artykułów 

„Rzeczpospolita” przedstawiła perypetie 

małżeństwa prowadzącego internetową 

sprzedaż leków OTC dla zwierząt. Prak-

tyki te odkryła Inspekcja Weterynaryjna 

i uznała za nielegalne. Małżeństwo odwo-

łało się do GLW (Głównego Lekarza Wete-

rynarii). Kiedy ich skarga została odda-

lona, próbowali udowodnić swoje racje 

w sądzie.

Zarówno Wojewódzki, jak i Naczelny Sąd 

Administracyjny utrzymał postanowie-

nie GLW w mocy. W uzasadnieniu organy 

sądownicze powołały się na Prawo far-

maceutyczne. Zdaniem NSA, nie zawiera 

ono przepisu zezwalającego na wysyłkową 

sprzedaż lekarstw dla zwierząt wydawa-

nych bez recepty. Decyzja GLW nie naru-

szyła więc przepisów prawnych.

Okazja do nawiązania relacji

Sprzedaż weterynaryjnych leków OTC, 

chociaż obwarowana wieloma przepisami, 

ma i swoje dobre strony. Oczywiście, przy-

nosi zyski finansowe, jednak jest także 

okazją do nawiązania bliższych kontak-

tów z klientami.

W przypadku wielu zakupów w sklepie 

zoologicznym klient kieruje się atrakcyj-

nością, np. wyglądem danego produktu. 

Przy zakupie leków OTC, które są środ-

kami silnie działającymi obowiązują inne 

kryteria. Tutaj sprzedawca może stać się 

jednocześnie doradcą klienta. Sprzedajemy 

przecież specjalistyczny produkt leczniczy. 

Możemy więc udzielić klientowi cennych 

informacji o jego działaniu, przeciwskaza-

niach do stosowania czy ewentualnych dzia-

łaniach ubocznych. Mamy okazję do pozy-

skania zaufania klienta, który doceni nasza 

fachową wiedzę. Stwarza to realną szanse 

na to, że przy kolejnym zakupie, potencjalny 

nabywca odwiedzi właśnie nasz sklep.

W celu zwiększenia popularności sprzeda-

wanych przez nas leków OTC oraz innych 

towarów, dobrze jest nawiązać kontakty 

z salonami groomerskim czy schroniskami 

dla zwierząt. Możemy ofiarować bez-

płatne próbki naszych kropli czy obroży 

insektobójczych. W zamian możemy ocze-

kiwać, że właściciele czy pracownicy tych 

placówek będą polecać swoim klientom 

właśnie nasz sklep. Marketing szeptany to 

prawdziwa potęga. Polecanie naszych pro-

duktów osobom odwiedzającym salony 

groomerskie czy schroniska dla zwierząt 

może nam przynieść wymierne korzyści.
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Z
naczenie witryny sklepowej jest 

niedoceniane. Tymczasem jest to 

skuteczna forma reklamy i naj-

lepsza wizytówka sklepu oraz 

dobry sposób na pozyskiwanie nowych 

klientów. To najlepsza wizytówka każ-

dego sklepu, w tym również sklepu 

zoologicznego.

Jak powinna wyglądać i jak ją 

zaprojektować, aby na długo 

pozostała w pamięci przechodzących 

obok sklepu, zachęcając i przekonując 

ich do odwiedzenia jego wnętrza?

Witryna sklepowa to jeden z elementów, 

który może decydować, czy klient będzie 

chciał wejść do sklepu i sprawdzić co mamy 

mu do zaoferowania. Z badań wynika, 

że 23% zakupów motywowanych jest 

witryną sklepową, a ponad 80% badanych 

wskazuje, że to dzięki witrynie sklepowej 

weszli do danego sklepu. Witryna skle-

powa, oprócz możliwości ekspozycyjnych, 

stanowi doskonałe miejsce do zakomuni-

kowania aktualnych promocji, sezonowych 

obniżek cen czy też innych form promocji. 

Należy wyróżnić cztery podstawowe 

rodzaje witryn:
 d otwarta,
 d półotwarta,
 d zamknięta,
 d sponsorowana.

Witryna otwarta

Witryna otwarta, jak sama nazwa wska-

zuje, jest transparentna i widać przez nią 

wnętrze sklepu. Najczęściej stosowana 

jest w centrach handlowych przez znane 

sieci sklepów zoologicznych. Jednak o jej 

atrakcyjności decyduje ciekawa aranżacja 

powierzchni ekspozycyjnej oraz dodat-

kowe elementy dekoracyjne decydujące 

o jej oryginalności.

Witryna półotwarta

Witryna półotwarta różni się od poprzed-

niej ścianką oddzielającą ją od wnętrza 

sklepu. Jej zaletą jest fakt, że wpusz-

cza znacznie więcej światła niż witryny 

zamknięte. W przypadku sklepów zoo-

logicznych, witryny półotwarte powinny 

wybrać te placówki, które nastawione są na 

eksponowanie żywych zwierząt, takich jak 

myszy, króliki czy papugi, dla których widok 

ludzi nie jest stresujący. Żywe okazy zwie-

rząt przyciągają uwagę nie tylko najmłod-

szych klientów, ale również ich rodziców.

Witryna zamknięta

Z kolei witryny zamknięte to „oddzielne 

pomieszczenia”, które pozwalają na bar-

dziej rozbudowaną aranżację. Dzięki 

zastosowaniu odpowiedniego oświetle-

nia można tworzyć ciekawe powierzch-

nie, które odpowiednio zaaranżowane 

Witryna sklepowa – półotwarta 
czy otwarta, zamknięta 
czy sponsorowana?
Witryna sklepowa ma zachęcić klienta do zakupów, zanim jeszcze wejdzie  
do sklepu i zobaczy, co mamy mu do zaoferowania? Jak przyciągnąć jego  
uwagę i sprawić, by odwiedzał nasz sklep zoologiczny także w przyszłości?  
Odpowiedzią na te pytania jest: WITRYNA SKLEPOWA.
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na pozostaną w pamięci odwiedzających 

nasz sklep.

Witryna sponsorowana

Ostatni rodzaj witryn to witryny sponsoro-

wane, oklejone folią One Way Vision, która 

przepuszcza światło, ale jednocześnie stale 

prezentuje ten sam produkt lub reklamę, 

co w dłuższym okresie czasu może nudzić, 

stając się niezauważalne. W przypadku 

witryn sponsorowanych nie ma możliwości 

ich modyfikacji w zależności od sezonowo-

ści niektórych produktów (zmiana pór roku), 

czy też prowadzonych przez sklep promocji.

Dobrze zaprojektowana witryna 

sklepowa, aby zachęcała, a nie 

odstraszała, i co najważniejsze – nie 

znudziła się zbyt szybko, powinna 

posiadać kilka istotnych elementów:
 d Po pierwsze, pamiętajmy o dużych 

i wyraźnych napisach tak, aby klient 

od razu wiedział z jakim charakterem 

sklepu lub z którą akcją promocyjną 

ma do czynienia. Tu swoje zastosowa-

nie będzie miała zasada: mniej, znaczy 

więcej! Czasami za dużo komunika-

tów może doprowadzić do odwrot-

nego rezultatu. Klient może poczuć 

się przytłoczony zbyt dużą ilością tek-

stu i szerokim łukiem ominie nasz sklep, 

nie zapoznawszy się z jego pełną ofertą.
 d Drugim ważnym elementem jest oświe-

tlenie. To ono jest jednym z elemen-

tów, które ma wpływ na postrzega-

nie naszego punktu. Właściwy wybór 

rodzaju oświetlenia, jego natężenie 

i odpowiedni dobór barwy mogą spo-

wodować, że po wejściu do naszego 

sklepu klient będzie chciał zapoznać 

się bliżej z asortymentem produkto-

wym sklepu, a zakupy w nim mogą stać 

się przyjemnością.
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 d Kolejnym istotnym elementem jest 

zachowanie równowagi i estetyki 

wizualnej. Ludzki wzrok rejestruje 

informacje i komunikaty na wyso-

kości ok. 160 cm i tam też koncen-

truje się nasza uwaga. To najlepsze 

miejsce do umieszczania najważ-

niejszych komunikatów tekstowych, 

haseł reklamowych czy też informa-

cji o aktualnych promocjach. Warto 

też pamiętać o zasadzie pokazywania 

najważniejszego produktu lub hasła 

w centrum ekspozycji, a w przypadku 

ekspozycji piramidalnej – na samym 

jej szczycie, czyli tam, gdzie koncen-

truje się nasz wzrok.
 d Gdy już wybraliśmy rodzaj witryny, 

propozycje haseł i tekstów, oświetle-

nie witryny, a także sposób i miejsce 

rozmieszczenia produktów, należałoby 

się zastanowić nad dodatkowymi ele-

mentami dekoracji oraz ogólną kolory-

styką. Ważne jest również odpowiednie 

zestawienie barw, a nie koncentracja na 

jednym kolorze. Należy też pamiętać 

o kontraście. Witryna kontrastująca 

z otoczeniem naszego sklepu będzie 

absorbować uwagę, wzbudzając więk-

sze zainteresowanie samym sklepem.

Witryna wykorzystująca 

wyświetlacze LED

Ostatnio coraz częściej spotykamy się 

z pojęciem „zewnętrznej reklamy w ruchu”, 

czyli witryny wykorzystującej wyświe-

tlacze LED, będące nośnikami tekstów 

i haseł, które, jeszcze do niedawna, były 

statyczne i przyklejane do szyb witryn 

sklepowych. Obecnie, stosując tego typu 

nośniki, możemy, w zależności od potrzeb, 

zmieniać treść komunikatów, informując 

klienta o aktualnych promocjach, rabatach 

lub nowościach produktowych sklepu.

Według badań, witryny, z ruchomym tek-

stem skupiają uwagę aż 48% mijających ją 

przechodniów.

Ponadto, witryna każdego sklepu, 

w tym także sklepu zoologicznego, 

powinna:
 d Zachęcać naszego potencjalnego 

klienta do przekroczenia progu sklepu.

 d Informować, a wszystkie komunikaty 

powinny być jasne i zrozumiałe.
 d Przekonywać i nakłaniać do wejścia.
 d Reklamować, informując o sezonowych 

obniżkach cen, nowościach produkto-

wych i promocjach, z których warto 

skorzystać.

O tym, jak ważne jest pierwsze wraże-

nie, przy każdej nowej znajomości nie 

musimy nikogo przekonywać. Zawsze 

bliżej nam do tych ładnych niż do tych 

brzydkich. W przypadku sklepu, witryna 

sklepowa jest właśnie takim elementem. 

Atrakcyjna i oryginalna jest jak mrugnięcie 

oka, gest zapraszający klientów do bliż-

szego poznania, do przekroczenia progu 

naszego sklepu. Ale to dopiero początek. 

Sklep, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

musi sprzedawać.

To, że klient wejdzie do sklepu, nie zna-

czy że dokona on czynności zakupo-

wych. O popularności i atrakcyjności 

sklepu decyduje jego oferta towarowa, 

odpowiednio dopasowana do potrzeb, 

preferencji i upodobań kupujących. 

Ważna jest też organizacja sklepu, 

łatwy i wygodny dostęp do produktów 

oraz kompetentny personel. W sklepie 

zoologicznym aktywność sprzedawców, 

ich wiedza i umiejętności interperso-

nalne są ogromnie ważne dla prowadze-

nia skutecznej polityki sprzedażowej. 

To wizytówka sklepu, istotny czynnik 

budujący świadomość i wizerunek miej-

sca sprzedaży. Dzisiejszy sprzedawca 

przestał być jedynie ekspedientem, sta-

jąc się doradcą i konsultantem w jed-

nej osobie.
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W PRZYPADKU PYTAŃ, NASZ ZESPÓŁ Z PRZYJEMNOŚCIĄ 
UDZIELI WSZYSTKICH INFORMACJI

Ewa Milun
Kierownik Działu Logistyki  
Sprzedaży i Telesprzedaży

ewa.milun@vetoquinol.com

Tomasz Nemś
Kierownik ds. Kluczowych Klientów   
-Zwierzęta Towarzyszące

tomasz.nems@vetoquinol.com

Katarzyna Szałęga
Product Manager  
ds. Rynku Pozaweterynaryjnego

katarzyna.szalega@vetoquinol.com

VETO NEWS
INFO

DO ZAPAMIĘTANIA POZOSTAJE 
DLA PAŃSTWA TYLKO JEDNA
ZMIANA: TERAZ WŁAŚCICIELEM MAREK 
DRONSPOT® I DRONTAL® 
JEST VETOQUINOL!

PRODUKTY DRONTAL® I DRONSPOT®
ZYSKAŁY JUŻ PAŃSTWA ZAUFANIE
I WIERZYMY, ŻE TO UZNANIE 
BĘDZIE KONTYNUOWANE
W RAMACH DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

DRONTAL® & DRONSPOT®
nabył znane produkty przeciwpasożytnicze 

ŚWIATOWY KONCERN
VETOQUINOL

Vetoquinol to firma rodzinna, której historia sięga 1933 r.
Koncern od pokoleń dba o zdrowie
i dobre samopoczucie zwierząt.

Innowacyjność i dynamiczny rozwój sprawił,
że zespół Vetoquinol liczy już 2500 osób,
który odnosi sukcesy na pięciu kontynentach.

www.vetoquinol.pl www.vetoquinol-vet.plDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zawsze, gdy wprowadzamy 
nową markę na rynek,
robimy to z pasją i wielkim
zaangażowaniem.
Dronspot® i Drontal®
nie są wyjątkiem.
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