
Instrukcja organizacji akcji w sklepie 

- MATERIAŁ POUFNY - 



„WYBIERAM LOKALNE” 
- organizacja akcji w sklepach Lewiatan - start 03.08.2020 r.

 -   ZINWENTARYZUJ PRODUKTY LOKALNE WG DEFINICJI:

Produkty lokalne – produkty wytwarzane w niewielkiej odległości od miejsca sprzedaży (w bliskiej okolicy 

sklepu), dostępne wyłącznie dla wybranej grupy sklepów z danego regionu, poszukiwane przez konsumentów 
wyłącznie w danym regionie, zarządzane przez pojedynczy sklep, a zwłaszcza:

W odróżnieniu od produktów lokalnych: produkty regionalne są wytwarzane przez firmy o zasięgu regionalnym 
i/lub objęte kontraktem regionalnym, natomiast produkty tradycyjne są zastrzeżone, certyfikowane, wytwarzane 
w charakterystyczny i ściśle określony sposób.

 KROK 1

Zrób listę produktów lokalnych 
wymienionymi dalej materiałami, aby były widoczne i łatwe do zidentyfikowania 

przez Twoich Klientów. Zastanów się również nad możliwością ewentualnego 
uzupełnienia poszczególnych kategorii o popularne w Twoim regionie produkty lokalne.  

na podstawie powyższej definicji - co ułatwi ich oznakowanie 

 -   ZAINSTALUJ MATERIAŁY W SKLEPIE KROK 2

a) PLAKATY - z komunikacją wizerunkową akcji

-   nabiał z lokalnych mleczarni,
-   produkty garmażeryjne
-   produkty mączne (mąki, makarony),
-   przetwory (miód, dżemy, konfitury) od lokalnych zakładów.

       -   świeże pieczywo z lokalnych piekarni,
       -   świeże mięso i wędliny z lokalnych masarni,
       -   świeże owoce i warzywa od lokalnych rolników,
       -   świeże ciasta od lokalnych cukierników,

Plakaty podstawowe - 
do ekspozycji w strefie wejścia

Plakaty z produktami kategorii świeżych - 
do ekspozycji przy danym stoisku (owoce-warzywa, piekarnia, mięso-wędliny)

Zwróć uwagę na estetyczny montaż plakatów w widocznym dla Klientów miejscu - 
używaj do tego dwustronnej taśmy montażowej lub zainstaluj je w ramkach plakatowych.



b) WOBBLER, ZAWIESZKI DO CENÓWEK - do wyróżnienia produktów lokalnych na półkach
     w regałach i bonetach chłodniczych.

Wobbler zaczep do listwy cenowej 
lub przyklej bezpośrednio do półki. 

Zawieszki umieść w listwie za etykietą 
cenową produktu lokalnego.

c) CENÓWKA SUCHOŚCIERALNA DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU - do oznaczenia cen produktów 
    lokalnych

d) PAPIER A4 DO DRUKAREK - do oznaczenia cen produktów lokalnych w ramkach formatu A4

Wypisz na cenówce dane produktu za 
pomocą pisaka suchościeralnego. 

Cenówkę przytwierdź do produktu 
za pomocą szpilki lub innego uchwytu 

dedykowanego na stoisko.

Do wydrukowania 
cenówki użyj szablonu 

w programie 
Word lub OpenOffice

(zapytaj Doradcę).
Cenówkę umieść 

w ramce formatu A4. 

e) ZNACZEK / PRZYPINKA DO ODZIEŻY - 
     dla kasjerów oraz pracowników stoiska mięso-wędliny

Znaczek przypnij do odzieży 
w widocznym miejscu.

Wypisując cenówkę produktu lokalnego zawsze podawaj pełną i dokładną nazwę 
producenta oraz miejscowość, np. „Gospodarstwo Rolne Jan Kowalski w Grabiach Małych”
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Baner 2x1 m - 
ekspozycja w ramie

Tablica PCV ze znakiem akcji - 
na stoisku mięso-wędliy

f) OZNACZENIA NA STOISKO MIĘSO-WĘDLINY, SERY, RYBY, PRODUKTY GARMAŻERYJNE  - 
    do wyróżnienienia cen produktów lokalnych - elementy dostarczane do sklepów 
    przez Doradców

W zależności od stosowanych rozwiązań Doradcy dostarczą 
do sklepu odpowiednie materiały do oznakowania produktów 
lokalnych w ladzie produktów świeżych:

    - zawieszkę do kasetek (system METO), którą należy 
      włożyć w zacisk pomiędzy kasetkę, a „nóżkę”
lub
    - cenówkę z kieszonką do szpilki, w której wydrukowaną 
      etykietę cenową należy umieścić w kieszonce.
   

Poza wymienionymi elementami istnieje możliwość zamówienia dodatkowych materiałów do komunikacji 
oferty produktów lokalnych w sklepie.  O szczegóły należy pytać Doradców lub w Spółce Regionalnej. 
Wśród możliwych do zamówienia artykułów znajdują się m.in.:

- Baner (rozmiar 200x100 cm)
- Tablica z PCV ze znakiem akcji
- Naklejki z folii transparentnej 
- Fryz z oznaczeniem piekarni na regał piekarniczy
- Wykończenie końcówki regału
- Tablica powitalna w sklepie.

Naklejka z folii - naklejona na regale

 -   OZNACZ PRODUKTY W LADZIE PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH KROK 3

 -   ZAPYTAJ DORADCĘ O ELEMENTY DODATKOWE KROK 4

Fryz na regał piekarniczy - 
z oznaczeniem lokalnej piekarni


