Atrakcyjny wygląd i wyższe obroty

Szafa mroźnicza Iconic firmy Viessmann to przykuwający
wzrok element wyposażenia sklepu, co potwierdzają
najnowsze badania

Wyższe obroty, lepsza ekspozycja towarów i jeszcze prostsza
obsługa: stylowa półwysoka szafa mroźnicza Iconic firmy
Viessmann skutecznie zachęca do zakupów — zostało to
potwierdzone przez aktualne badania rynkowe. Przykładowa
ankieta przeprowadzona w sklepie Edeka Schlemmer Markt
Struve w Hamburgu wykazała, że zarówno klienci, jak i pracownicy
są zachwyceni tym innowacyjnym urządzeniem. Również kadra
zarządzająca sklepu ma powody do zadowolenia, ponieważ już w
pierwszym miesiącu po instalacji szafy mroźniczej Iconic obroty w
dziale mrożonek wzrosły o 8%!
Iconic przekonał klientów Edeka

„Klienci, a także nasi współpracownicy już od samego początku
bardzo pozytywnie wyrażali się o nowym wyposażeniu. Meble
Iconic zapewniają więcej miejsca oraz lepszą i ekspozycję towaru,
a nowoczesny, podobny do gondoli wygląd natychmiast przyciąga
uwagę kupujących”, mówi Sergej Slyznak, zastępca kierownika
sklepu Edeka Schlemmer Markt Struve, o zaletach innowacji w
dziale produktów mrożonych. Łącznie 62% ankietowanych
wsykazało, że zamrażarka Iconic podoba im się najbardziej ze
wszystkich mebli mroźniczych w sklepie, a dla 78% ankietowanych
przejrzysta ekspozycja produktów jest największą zaletą nowości
firmy Viessmann.

Nowoczesny design i optymalna ergonomia

Wyposażenie Iconic firmy Viessmann to zupełnie nowy typ mebli
na rynku. Półwysoka szafa mroźnicza o wysokości 1,50 m
zapewnia znakomitą widoczność towaru i optymalną prezentację
produktów mrożonych w sklepie. Nowoczesny kształt połączenia
gondoli i szafy mroźniczej sprawia, że szafy Iconic nie tylko
przyciągają uwagę, ale także zachęcają do zakupu dzięki
wygodnej obsłudze — teraz klienci nie muszą schylać się i sięgać
do głębokiej zamrażarki, aby kupić ulubioną pizzę czy frytki.
Wzrost obrotów o 8% już w pierwszym miesiącu

Nowa koncepcja mebli mroźniczych ma pozytywny wpływ także na
ekonomiczne wskaźniki sklepu Edeka Struve: po instalacji obroty
w dziale produktów mrożonych szybko zwiększyły się aż o 8% w
ciągu pierwszego miesiąca, co przewyższyło wszelkie
oczekiwania. Dla porównania: w tym samym okresie w roku
poprzednim wzrost obrotów wyniósł 0,1%. W przypadku niektórych
produktów mrożonych w ciągu dwóch miesięcy od instalacji szaf
Iconic odnotowano wzrost obrotów sięgający nawet 260%!

„Nowe szafy mroźnicze Iconic mają olbrzymi potencjał. W samym
tylko asortymencie bułeczek preclowych odnotowaliśmy
pięciokrotny wzrost sprzedaży — i to w ciągu pierwszych dwóch
miesięcy od modernizacji”, wyjaśnia Sergej Slyznak. Według
czterech badań, którymi objęto wybrane produkty, nowa szafa
Iconic zapewniła od dwu- do trzycyfrowego wzrostu obrotów.

Zoptymalizowana przestrzeń, prosta obsługa, zwiększona
pojemność użytkowa

Oprócz skuteczniejszej prezentacji produktów mrożonych, przede
wszystkim zwiększona pojemność użytkowa jest głównym
argumentem przemawiającym na korzyść innowacyjnej szafy firmy
Viessmann. „Dzięki meblom Iconic oszczędzamy więcej miejsca i
w porównaniu do wcześniej używanych szaf mroźniczych możemy
wyeksponować więcej produktów”, wyjaśnia Hans Borchert,
pełnomocnik ds. montażu mebli mroźniczych w firmie Edeka
Struve.

Ponadto innowacyjne rozwiązanie firmy Viessmann przekonuje
także prostą obsługą i ergonomicznym kształtem w porównaniu z
tradycyjnymi konstrukcjami wanien mroźniczych. „Nowa szafa
Iconic jest bardziej praktyczna — klienci nie muszą schylać się ani
daleko sięgać, bo teraz mają wygodny dostęp do towaru”,
podsumowuje Sergej Slyznak. 37% ankietowanych klientów Edeka
bardzo chwaliło łatwą obsługę szafy Iconic. Także dla pracowników
filii jest to bardzo ważna cecha: „Porządkowanie towaru odbywa
się szybko i łatwo”, potwierdza Natalia Rotkowskaja z działu
produktów mrożonych.
Przyszłościowy model zakupów

Unikalny wygląd mebli mroźniczych Iconic firmy Viessmann
współgra z obecnym trendem, ponieważ dla detalicznego handlu
spożywczego obowiązuje obecnie zasada tworzenia wrażeń i
kreowania emocji. To podejście będzie coraz konsekwentniej
wdrażane w branży handlowej w nadchodzących latach i może
zapewnić dużą przewagę konkurencyjną w branży. Założenia
aktualnego trendu idealnie spełnia nowa szafa mroźnicza Iconic,
zapewniając znakomitą prezentację produktów, prostą obsługę,
zwiększoną pojemność użytkową, a także atrakcyjny i wyjątkowy
design.

Struktura badania i kluczowe wskaźniki wydajności

W ramach badania „Iconic w handlu” przeprowadzono
przykładowe badanie w sklepie Edeka Schlemmer Markt Struve w
Hamburgu, zlokalizowanym na ulicy Eppendorfer Straße 41. W
okresie od listopada do grudnia 2015 r. przeprowadzono osobisty
wywiad z ponad 200 klientami oraz pracownikami. W ankiecie
jakościowej personel sklepu Edeka określił postrzeganie działu
produktów mrożonych przed i po zastosowaniu szaf Iconic. Także
w ramach konsumenckich ankiet jakościowych, które
przeprowadzono na podstawie standaryzowanego arkusza pytań,
skoncentrowano się na postrzeganiu działu produktów mrożonych
przed i po instalacji mebli mroźniczych Iconic firmy Viessmann.
Istotnym elementem struktury badania drugorzędnego była zmiana
obrotów handlowych. W tym celu porównano wartości obrotów
wybranych produktów mrożonych w okresie dwóch miesięcy przed
i po wdrożeniu szary mroźniczej Iconic (maj-wrzesień 2015 r.).
Wszystkie badania zostały wykonane przez agencję PickMeUp
Communications z Hamburga.
Viessmann — informacje:
Grupa Viessmann to jeden z wiodących międzynarodowych
producentów systemów grzewczych, chłodniczych i
przemysłowych. To założone w 1917 r. przedsiębiorstwo rodzinne
zatrudnia 11 600 pracowników, a obroty grupy wynoszą 2,2
mld euro.
Sieć 22 spółek produkcyjnych w 11 krajach, liczne spółki
dystrybucyjne i przedstawicielstwa w 74 krajach, a także filie w
120 krajach zapewniają globalną skalę działalności firmy
Viessmann. 56% obrotów jest realizowanych za granicą.

Viessmann Kühlsysteme to jeden z wiodących,
międzynarodowych producentów innowacyjnych rozwiązań
chłodniczych w Europie. Do portfela produktów należą m.in. meble
chłodnicze i mroźnicze w wersji do podłączenia do agregatu
centralnego lub z własnym agregatem, parowniki, instalacje
zespolone, komory chłodnicze/mroźnicze, agregaty
chłodnicze/mroźnicze, akcesoria, a także usługi związane z
montażem i konserwacją. Kompleksowa oferta produktowa i
usługowa obejmuje wysokowydajne rozwiązania do zastosowań
komercyjnych.
www.viessmann.de / www.viessmann.de/kuehlsysteme
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