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Popularna sieć dyskontów potrzebowała wsparcia doświadczonego 
zespołu przy projekcie zwiększenia zasięgu sprzedaży poprzez stworzenie 
nowych placówek handlowych
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Studium przypadku: Usługi dla handlu – sieć dyskontów

WSPARCIE PRZY OTWIERANIU NOWYCH 
SKLEPÓW SIECI DYSKONTÓW

Sieć dyskontów posiadająca ponad 500 sklepów i zatrudniająca 22 000 pracowników 
nawiązała współpracę z firmą RGIS. Wspomniana sieć sklepów jest największym 
pracodawcą w regionie Merseyside oraz największą niezależną siecią sklepów w 
UK. W jej sklepach można znaleźć szeroki wybór zróżnicowanych artykułów – od 
produktów kosmetycznych, aż po artykuły gospodarstwa domowego, żywność i 
zabawki.

 WYMAGANIA

Sieć dyskontów planowała rozszerzenie działalności o kilka nowych placówek w 
przeciągu krótkiego czasu. W związku z tym potrzebowała wsparcia doświadczonych 
specjalistów w zakresie towarowania sklepów i zwróciła się do RGIS w celu ustalenia 
zasad planowanego projektu:
• 4 nowe sklepy miały zostać otwarte w ciągu dwóch tygodni.
• Należało usunąć towar ze sklepów przygotowywanych do zamknięcia.
• Towar przeznaczony dla danego sklepu, miał zostać rozmieszczony w odpowiednich 

lokalizacjach na sali sprzedaży.
• Należało przygotować zapas produktów dla poszczególnych sklepów 

w magazynie klienta.

 ROZWIĄZANIE

Wykonanie tego zadania opierało się na następujących założeniach:
• Do każdej lokalizacji zostało skierowanych około 20 doświadczonych pracowników 

RGIS.
• Towar z zamykanych sklepów został spakowany i przygotowany do transportu.
• Produkty przywiezione do nowo powstałych sklepów zostały rozmieszczone na 

półkach zgodnie z planem zaopatrzenia.

 REZULTATY

Sieć dyskontów dzięki współpracy z firmą RGIS osiągnęła następujące korzyści:
• Wszystkie sklepy zostały otwarte zgodnie z planowanym harmonogramem.
• Jeden ze sklepów został przygotowany na tyle sprawnie, że można było otworzyć go 

wcześniej niż planowano.
• Towar w sklepach został rozmieszczony zgodnie z zaleceniami i planami zaopatrzenia.

Dzięki współpracy z 
firmą RGIS, klient mógł 
otworzyć nowe sklepy 

w planowanym terminie 
i przy zachowaniu 

najwyższych standardów

Usługi dla klienta Pakowanie towaru Przygotowanie sklepów

SKONTAKTUJ SIĘ Z FIRMĄ RGIS JUŻ DZIŚ I SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC!

Szybka realizacja


