
 DLACZEGO MY?
• Optymalizujemy liczbę produktów, co porządkuje

półkę i oszczędza czas

• Dobieramy asortyment na podstawie danych
rynkowych, wiedzy o konsumencie i konkurencji

• Tworzymy kreatywną i skuteczną komunikację POS

• Tworzymy planogramy dedykowane dla sklepów

• Wypłacamy retro miesięcznie

• Stosujemy nowe technologie, np. fotodetekcja

• Raportujemy o wynikach fotodetekcji i sprzedaży

• Dzielimy się wiedzą na każdym etapie współpracy

• Przeprowadzamy wdrożenie bezkolizyjnie i według
sprawdzonego schematu

• Planujemy i wdrażamy przy Twoim minimalnym
udziale i zaangażowaniu

 CO ZYSKUJESZ?
• Sprawdzony model działania

• Uporządkowaną Półkę

• Dobrze dobrany asortyment

• Przestrzeń pod trade

• Analizę sprzedaży

• Zaangażowanie Konsumenta

• Wykorzystanie nowych technologii

• Wsparcie i edukację

To propozycja wsparcia właścicieli sklepów poprzez uporządkowanie asortymentu półek z chemią, 
higieną i kosmetykami, dzięki którym sklepy zyskują czas i pieniądze.

Organizatorem Shelf Programu jest Ambra Sp. z o.o. istniejąca na rynku od 30 lat, a od 10 współtworząca Grupę 
Eurocash, największą firmę dystrybucyjną FMCG w Polsce. Dzięki temu efektywnie łączymy 
zarządzanie sprzedażą hurtową w kategorii Chemia-Higiena-Kosmetyki z odsprzedażą detaliczną 
organizując Sieć Partnerską Drogerii Koliber i Shelf Program.
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Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 150 klientów w całej Polsce, 
zostań naszym Partnerem.

 KORZYŚCI
• Redukcja poziomu zapasów o 25%

• Redukcja SKU średnio o 45%

• Redukcja kosztów

• Wzrost sprzedaży

Sprzedaż rośnie, a efekty mówią same za siebie!

 JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ, ALE: 
• Posiadasz ograniczone zasoby ludzkie oraz dużą

rotację wśród pracowników

• Nie posiadasz dostępu do danych rynkowych
i nie wiesz jak je zdobyć

• Nie masz dostępu do fachowej wiedzy o zarządza
niu kategoriami

• Borykasz się z bałaganem na półkach

• Masz świadomość, że asortyment jest źle dobrany,
a ekspozycja nieprawidłowa

• Nie masz pomysłu jak zwiększyć sprzedaż
i osiągać większe zyski
To Shelf Program jest dla Ciebie!


