
Obsługa konsumenta II TG/TS , II TG/TF                                                                                                                                                    

Temat : Zasady sprzedaży usług 

 

1.ZJAWISKO DYSTRYBUCJI 

• czynności związane z pokonywaniem przestrzennych czasowych, ilościowych i asortymentowych 

barier oddzielających producenta od finalnych nabywców                                                                                                 

• celem jest zapewnienie konsumentom możliwości nabycia pożądanych przez nich produktów w 

odpowiednim czasie, miejscu, po odpowiednich cenach, przy jak najbardziej dogodnych formach                          

i warunkach zakupu. 

2.STRATEGIE DYSTRYBUCJI ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ INTENSYWNOŚCI 

• dystrybucja intensywna (oferowanie produktów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży na 

danym szczeblu kanału, w granicach przestrzennie wyodrębnionego rynku)                                                                                

• dystrybucja selektywna (oferowanie produktów na danym obszarze przez ograniczoną liczbę 

pośredników wyselekcjonowanych według określonych kryteriów) 

• dystrybucja wyłączona (oferowanie na określonym terytorium przez jednego sprzedawcę 

produktów rzadko nabywanych przez klientów). 

3.PODMIOTY KANAŁU DYSTRYBUCJI 

• producent i finalny nabywca                                                                                                                                             

•  pośrednicy handlowi (hurtownicy, detaliści, agenci, przedstawiciele handlowi)                                                                                   

• organizacje wspomagające (firmy transportowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe, banki, agencje 

reklamowe, niezależne domy składowe). 

4.PODSTAWOWE INSTRUMENTY  DYSTRYBUCJI: 

• kanały dystrybucji                                                                                                                                                            

• logistyka   

 5.PODZIAŁ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI: 

• bezpośredni                                                                                                                                                                              

• pośredni                                                                             

6.KANAŁ BEZPOŚREDNI: 

  Kontakty handlowe z finalnym nabywcą 

• poprzez własnych pracowników lub zewnętrzne służby handlowe                                                                                  

• poprzez media (katalog, telewizja, komputer, Internet). 

7.KANAŁ POŚREDNI: 



• w drodze produktu pomiędzy producentem a konsumentem uczestniczą pośrednicy,  np. 

hurtownik, sprzedawca detaliczny, 

8 FORMY SPRZEDAŻY 

• powszechne : 

- tradycyjne 

-   nowoczesne  ( preselekcja lub samoobsługa )                                                                                                                                                                                              

•  specjalne                                                                

9. Specjalne formy sprzedaży w gastronomii. 

Forma sprzedaży 
 

Charakterystyka 

Sprzedaż towarów z dostawą do domu Klient płaci w zakładzie gastronomicznym lub 
przy odbiorze, np., potrawy są  dostarczane pod 
wskazany adres przez roznosiciela 

Sprzedaż automatu Pełna samoobsługa, włącznie z inkasowaniem 
należności 

Sprzedaż na zamówienie Zakład przygotowuje zamówienie potrawy do 
późniejszego odbioru przez klienta zgodnie z 
przesłanym bądź przekazanym zamówieniem 

Sprzedaż ruchoma Obwoźna i obnośna, np. kanapek po biurach 

Sprzedaż abonamentowa Sukcesywny odbiór zmówionych potraw, za  
które z góry zapłacono. 

 

Dzień dobry! 

Proszę przepisać  notatkę do zeszytu przedmiotowego  oraz                                                                               

udzielić odpowiedzi na pytanie nr 3  str.55( Na czym polegają nowoczesne  formy sprzedaży ?) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


