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Obi ecti ve
Cerinţele referitoare la calificarea angajaţilor din comerţ se modifică
continuu datorită noilor forme de organizare a muncii, cerinţelor
crescânde ale clienţilor, presiunii ridicate exercitate de către concurenţă,
utilizării tehnicii de informare şi comunicare, precum şi a
internaţionalizării organizaţiilor din comerţ.
Obiectivul proiectului este promovarea învăţării flexibile în formarea şi
perfecţionarea profesională din comerţ, precum şi implementarea unor
abordări didactice flexibile.
Formarea profesională europeană în comerţ orientată spre viitor ţinteşte
spre extinderea competenţelor profesionale de acţiune.
De aceea obiectivul este de a pune la dispoziţie module eLearning
pentru perfecţionarea şi policalificarea profesională, care corespund
nevoilor profesionale, culturale şi lingvistice ale ţărilor partenere .

F lexib le L ear ni ng
Modularizarea şi flexibilizarea conţinutului cursurilor de formare şi
policalificare profesională
Ridicarea permisivităţii diferitelor trepte de calificare
Utilizarea consolidată a potenţialului noilor medii şi eLearning pentru
formarea unei noi culturi de învăţare

Ţi nt e
Transferul şi adaptarea întregului concept „Flexible Learning“
Elaborarea unui modul eLearning în limba engleză din domeniul
marketing pentru perfecţionarea şi policalificarea profesională în
comerţul cu amănuntul
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Transferul şi adaptarea unui modul eLearning din domeniul marketing şi
gestiunea mărfurilor în limbile partenerilor olandeză, cehă, română
Dezvoltarea versiunii de bază a unui wiki european pentru comerţul cu
amănuntul în limbile partenerilor şi în engleză
Efectuarea probei pentru modulele
perfecţionare şi policalificare profesională

eLearning

pentru

treapta

Elaborarea scenariilor de învăţare şi testarea în toate ţările partenere a
conţinutului ales din modului eLearning în limba engleză

Rezult ate
Conceptul „Flexible Learning“ adaptat pentru VSTE, Republica Cehă,
Noorderpoort, TUVKarpat
Wiki marketing in comerţul cu amănuntul în germană, cehă, olandeză,
română, ca. 300 de noţiuni
Modul eLearning în engleză, nivel perfecţionare şi policalificare
profesională, versiunea online
Modul eLearning în cehă, olandeză şi română, nivel perfecţionare şi
policalificare profesională, versiunea online
Profile de competenţă pentru modulele adaptate, nivel perfecţionare şi
policalificare profesională
Concepte de testare (scenarii de învăţare) şi testarea modulelor
Documentarea testării şi ghid pentru personalul formator

M odul ul eL ear ni ng
 Cuprinde 6 situaţii de acţiune
 Centru comercial virtual cu 13 organizaţii diferite
 Orientare spre acţiune
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 Punctul de interes este o problemă practică din comerţ
 Nu pune accentul pe teorie
Elaborarea situaţiilor de acţiune:
Situaţia iniţială
 Descrie o sitaţie din practică sau o problemă din practică dintr-o
organizaţie membră EKC
 Cuprinde o temă concretă pentru cursant
 Cuprinde paşii necesari pentru soluţionarea temei
Mai multe teme parţiale (cele mai diferite tipuri de teme) pentru
rezolvarea tematicii
Sumar
 Realizează spaţiul privind conţinutul situaţiei iniţiale
 Descrie obiectivele atinse
 Eventual realizează referinţa personală pentru cursant
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Prezentarea modulelor
MO DULUL 1
MONIT ORIZ ARE A CONCUR ENŢ EI,
DET ER MIN ARE A FREC VENŢ EI ŞI
CER ERILE D E INFOR MARE AL E
CLIENŢ ILOR
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Situaţia iniţială de pornire

Compania Elektro Tec GmbH a înregistrat în ultimul an o importantă
scădere a activităţii economice. Numărul lunar de încăsări a scăzut în
medie cu 12% de la deschiderea unei filiale a unui lanţ de vânzare cu
amănuntul, activ pe piaţa electronicelor din toată ţara, la periferia
oraşului în urmă cu opt luni. Ţinând cont de spaţiul ocupat, de
aproximativ 2800 de m2, magazinul este de patru ori mai mare decât cel
Elektro Tec GmbH.
În vederea identificării cauzei, directorii executivi au decis analizarea în
amănunt a parametrilor interni, precum şi a factorilor externi.
Modulul se deschide printr-o reîmprospătare a cunoştinţelor privind
cercetarea de piaţă.

Fig 1. Recapitulare cercetarea de piaţă

Recapitularea continuă cu o distingere dintre cercetarea de piaţă primară
şi secundară, împreună cu instrumentele asociate acestuia, pentru ca
ulterior cursanţii să identifice tipul de cercetare de piaţă necesar atingerii
obiectivelor.
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Cursanţii urmează să aleagă zonelor care trebuie analizate pentru
obţinerea de rezultate utile.

Fig 2. Delimitarea zonelor de cercetare

Următorul pas al cursanţilor este alegerea metodelor corecte de
cercetare primară pentru analiza competiţiei şi analiza satisfacţiei
clienţilor: mistery shopping, monitorizarea competiţiei, analiza frecvenţei
clienţilor, a cererilor lor şi studierea traseului clienţilor în interiorul
magazinului.
Urmează construirea unei liste structurate de monitorizare a competiţiei
o listă de monitorizare detaliată, sub formă de tabel şi elaborarea
argumentelor în vederea unui chestionar standardizat. Apoi sunt
determinate domeniile de monitorizare considerate a fi în mod special
relevante.
Analiza satisfacţiei clienţilor va aborda serviciul de consultanţă, raportul
preţ/valoare, organizarea magazinului, serviciul de reclamaţie şi gama de
produse. Cursanţii vor analiza diferitele tipuri de colectare a datelor:
interviu personal, sondaj telefonic sau sondaj scris şi vor calcula numărul
de persoane ce se încadrează în bugetul alocat cercetării.
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Fig 3. Încadrarea în buget

Cu bugetul disponibil se pot aplica până la 500 de chestionare. Acesta
este un număr foarte mare. Cursanţii trebuie să aleagă şi ce metodă vor
folosi pentru a obţine rezultate semnificative cât mai repede, între:
metoda cotelor, metoda aleatorie (principiul aleatoriului) şi metoda
concentrării (metoda restricţiilor).
Cursanţii sunt rugaţi să analizeze calitatea chestionarului cu 12 întrebări
din pdf-ul oferit de platformă şi să argumenteze folosirea întrebărilor
închise.
Cursanţii vor alege metoda diferitelor momente, în care grupuri diferite
de clienţi vor fi intervievaţi, iar diversitatea răspunsurilor va fi
îmbunătăţită. În celelalte cazuri, în care vor fi alese momente diferite,
numai un tip de client va fi analizat. Acest lucru ar putea duce la rezultate
mai puţin prezentabile.
Apoi, rezultatele cercetării sunt făcute disponibile prin intermediul a 2 pdf-uri
intitulate: „Rapoarte relevante din întrebările clienţilor” şi „Extras din rezultatele
monitorizării concurenţei”. Cursanţii sunt rugaţi să comparare rezultatele cererilor de
informare ale clienţilor cu rezultatele monitorizării concurenţei, în vederea identificării
punctelor forte şi a punctelor slabe şi a oportunităţilor de a înlătura concurenţa.
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Fig 4. Concluzii

Atribuţii parţiale
Sarcina cursanţilor este de a pregăti o anchetă privind factorii externi,
folosind cercetarea de piaţă.
Este necesară elaborarea următorelor subpuncte:





Analiza rezultatelor cercetării de piaţă (p.3-8)
Pregătirea monitorizării concurenţei (p. 9-12)
Pregătirea întrebărilor adresate clienţilor (p. 13-21)
Evaluarea rezultatelor cercetării de piaţă (p. 22-25)

Cursanţii au revăzut noţiunile de bază ale cercetării de piaţă pentru
monitorizarea concurenţei, planificarea, implementarea şi evaluarea
cererilor de informare ale clienţilor. Informaţiile descoperite ar trebui
folosite pentru identificarea cauzelor veniturilor şi vânzărilor reduse.
Rezultatele provenite din întrebările clienţilor au dezvăluit ceva specific
privind potenţialul de îmbunătăţire. Cu toate acestea, în comparaţie cu
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concurenţa, este evident faptul că ElektroTec GmbH a neglijat nivelul de
satisfacţie al clientului.
În privinţa următorului pas, firma trebuie să implementeze obiective ţintă
pentru a se asigura că se va diferenţia în mod clar de concurenţă în viitor
(de exemplu în cazul serviciului şi a calităţii produselor) şi pentru a
compensa punctele slabe identificate.
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MO DULUL 2
CERC ET ARE A DE PI AŢ Ă C A B AZ Ă
P ENT RU LUARE A DECIZI ILOR
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Situaţia iniţială de pornire

Vinomundo, magazin specializat în vinuri, se află în faţa unei schimbări
importante. Proprietarul, Dl. Meier, plănuieşte să mute depozitul din
centrul oraşului în centrul comercial ce se află la periferia aceluiaşi oraş.
Decizia ar trebui sa fie sprijinită pe informaţiile din cercetarea de piaţă.
Dl. Meier adună informaţii despre noua locaţie, piaţa de vinuri, competiţie
şi potenţiali cumpărători.
Rezumat
Cursanţilor li se oferă o scurtă descriere, ce prezintă informaţii despre
magazinul existent în oraş. Instrumentele de planificare pentru noul
magazin ar trebui să îi ajute să ia o decizie şi să surprindă, în mod
sistematic, rezultate importante ale cercetării de piaţă. Utilizarea acestor
instrumente de planificare este necesară pentru a lua o decizie informată
în ceea ce priveşte schimbarea locaţiei.
Întâi cursanţii vor argumenta motivele pentru care trebuie să
monitorizeze dezvoltarea centrelor comerciale atât din punct de vedere
pro cât şi contra.

Fig 5. Schimbarea structurii de vânzare
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În urmatorul pas vor trebui să examineze şansele unui magazin
tradiţional specializat în vinuri atât în general cât şi cu referire la locaţia
specifică în centrul comercial. cursanţii observă efectele diferitelor tipuri
de operaţiuni asupra vânzării vinului în magazinele specializate:

Fig 6. Diferite tipuri de operaţiuni

Cursanţii vor analiza dacă orientările din comportamentul
consumatorului sunt în favoarea mutării Vinomundo în centrul comercial
folosind pdf-ul din modul şi vor înregistra constatările în lista pro şi contra

Fig 8 Comportamentul clienţilor
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După ce au analizat dezvoltarea pieţei şi comportamentul potenţialilor
cumpărători şi au adunat informaţii importante în ceea ce priveşte
relocalizarea sau nu a Vinomundo, cursanţii se vor pregăti pentru a lua o
decizie în ceea ce priveşte locaţia. Astfel, o analiză a structurilor urbane
şi estimare a relevanţei lor pentru o anumită locaţie. Decizia în ceea ce
priveşte locaţiile depinde de mai mulţi factori: atractivitatea
împrejurimilor, situaţia competitivă, frecvenţa cumpărătorilor, opţiunile de
aprovizionare cu marfă, starea traficului. Au fost realizate mai multe
acţiuni:
Au fost examinate structuri urbane relevante pentru mutare. Au fost
comparate atât condiţiile din locaţia existentă şi locaţia posibilă, cât şi
argumentele pro şi contra referitoare la ambele locaţii.
Centrele comerciale au un potenţial mai mare decât clienţii din oraş sau
zona înconjurătoare şi că aceştia vor atrage puterea de cumpărare a
oraşului. Clienţii din oraş şi zonele suburbane au nevoi diferite. Gama de
produse şi servicii trebuie extinsă pentru a epuiza potenţialul clienţ ilor.
Marimea magazinului ar trebui să reflecte potenţialul clienţilor.

Fig 8. Compararea locaţiilor
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Au fost luate în considerare obiceiurile consumatorilor prin analiza pdfurilor cu interviuri.
Mărimea zonei de acoperire a centrului comercial a fost determinată şi
de asemenea indicatorul puterii de cumpărare regionale şi consumul de
vin pe cap de locuitor în zona de acoperire. A fost examinată situaţia
competitivă din centrul comercial, în mod special poziţia magazinelor cu
produsele la preţ redus şi magazinele en detail. Acestea au constituit
baza generală pentru viitoarea competiţie pentru Vinomundo .

Fig 9. Poziţiile magazinelor din centrul comercial

Au fost identificate avantajele şi dezavantajele alternativelor de
magazine oferite. Cu ajutorul acestor evaluări calitative este posibilă
identificarea poziţiei ideale din centrul comercial.
Folosind o varietate de informaţii din cercetări asupra zonei de acoperire,
competitorilor şi comportamentul consumatorilor a fost posibil calculul
potenţialului de piaţă pentru Vinomundo. Potenţialul de piaţă este o
caracteristică importantă pentru estimarea propriilor şanse pe piaţă.
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Fig 10. Potenţialul de piaţă

Aşa că, nu este chiar evidentă, de exemplu, cota efectivă a
comercianţilor specializaţi în vin din regiunea Vrancea sau din zona de
acoperire. 9% este valoarea pentru întreaga Românie.
Cota magazinelor specializate în vinuri dintr-o „regiune de vinuri” cum
este regiunea Vrancea ar putea fi chiar mai mare. Se poate presupune
că locuitorii regiunii, ca experţi în vin, pot plăti chiar mai mult de 20 RON
pe un litru de vin în magazinele specializate în vinuri.
Potenţialul de piaţă identificat reprezintă doar o valoare estimată dat fiind
faptul că numai o parte din clienţii potenţiali vor cumpăra de la
Vinomundo. Totuşi, potenţialul de piaţă este un indicator important
pentru luarea deciziei de mutare pentru Vinomundo.
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Fig 11. Decizia corectă

Atribuţii parţiale
Cursanţii vor analiza şi evalua informaţiile din cercetarea de piaţă ce li se
oferă. Apoi vor lua decizia importantă în ceea ce priveşte valoarea
mutării Vinomundo din centrul oraşului ţinând cont de diferite tipuri de
operaţiuni (p. 4-9)





Analiza obiceiurilor consumatorilor (p. 10-14)
Investigarea factorilor generali în ceea ce priveşte locaţia (p. 16-20)
Analiza magazinelor cu specific din centrul comercial (p. 21-35)
Calcularea potenţialului de piaţă al Vinomundo în noua locaţie (p.
36-45)
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MO DULUL 3
DEZ VOLT AR E A ST RAT EGIEI D E
MAR KET ING
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Situaţia iniţială de pornire

Vinomundo, un magazin specializat în vinuri, intenţionează să se îşi
schimbe locaţia din centrul oraşului în centrul comercial de la periferie.
Vinomundo aplică o strategie clasică pentru un magazin specializat cu o
mare rată a serviciului de consultanţă şi o gama limitată de produse.
Punctele cheie de succes au fost vinul şi şampania alături de două game
de produse marginale: instrumente pentru vin de la tirbuşoane la cupe
pentru şampanie şi unele delicatese potrivite consumului de vin.
Proprietarul a apelat deja la un număr de informaţii din cercetarea de
piaţă referitoare la piaţă, locaţie şi comportamentul clientului. Multe dintre
acestea sunt în favoarea mutării. Însă, dacă vrea să aibă succes,
strategia sa de marketing trebuie să fie adaptată la noile condiţii şi
posibilităţi din centrul comercial.
Rezumat
Multe din informaţiile din cercetarea de piaţă au fost rezumate pentru
simularea din centrul comercial. Cursanţii aui aflat despre faptul că, în
cazul unui magazin specializat, competitivitatea depinde în mod critic de
o strategie de marketing corespunzătoare. Prima precondiţie este
analiza corectă a claselor de clienti potenţiali şi adaptarea măsurilor la
aceşti clienţi.
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Fig 12. Grupurile ţintă

Principalele grupuri ţintă pentru Vinomundo sunt clasa superioară şi
clasa premium, la fel ca şi înainte. Prin personal calificat, contacte bune
cu producătorii de vinuri, afacerile, noile condiţii pentru o atmosferă
plăcută şi prezentare convingătoare a produselor, Vinomundo posedă
precondiţiile pentru a atrage aceste grupuri de clienţi.
După mutarea în centrul comercial Curentul Tradiţional (clasa de mijloc)
va deveni interesant ca grup de clienţi şi va indica potenţialul de vânzări.
Pentru a folosi acest potential Vinomundo trebuie să ia în considerare pe
aceşti clienţi în strategia de marketing.

Fig 13. Argumentele clasei de mijloc

Însă strategia de marketing nu este dependentă doar de clienţi. Trebuie
luate în considerare punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi
ameninţările pieţei.
Prin analiza SWOT cursanţii au identificat faptul că utilizarea şi
dezvoltarea propriilor puncte tari este esenţială pentru folosirea
oportunităţilor pieţei şi minimizarea ameninţărilor pieţei. Există ameninţări
pe orice piaţă, în special atunci când este vorba de mutare şi
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reorganizarea ctivităţilor. Pentru fiecare afacere este foarte importantă
cunoaşterea acestor ameninţări şi evaluarea potenţialului lor.
Cursanţii au derivat câteva puncte esenţiale pentru strategia de
marketing a Vinomundo din analiza SWOT. Cea mai importantă este
imbunătăţirea gamei de produse şi a calităţii serviciului de consultanţă
alături de consolidarea comunicării cu clienţii concentrate pe grupurile
ţintă. În noua locaţie Vinomundo trebuie să deschidă magazinul cu un
mesaj ce trebuie perceput clar. Acesta include oferte care prioritizează
calitatea produselor şi serviciul de consultanţă.

Fig 15. Analiza SWOT

În ultimul pas au examinat canalele de distribuţie ale Vinomundo şi aţi
identificat posibilităţile suplimentare. La început a părut că Vinomundo
trebuie să folosească Internetul ca un canal de distribuţie în primul rând
pentru informaţii şi apoi pentru un magazin online.
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Fig 16. Canale de distribuţie disponibile

În al doilea rând Vinomundo va avea oportunităţi mai bune de a îşi
construi relaţii cu clienţii comerciali în centrul comercial.
Vinomundo este acum pregătit pentru a se muta. Cursanţii au dezvoltat o
strategie de marketing care ia în considerare clasele de clienţi, locaţia,
piaţa şi noile canale de distribuţie. Acum trebuie doar să calculeze
strategiile.

Atribuţii parţiale
Cursanţii vor creea o bază pentru o concentrare strategică acceptabilă a
Vinomundo pe centrul comercial şi vor:
 Identifica poziţia magazinului specializat pe piaţă (p.3))
 Identifica grupurile importante de clienţi pentru Vinomundo (p. 4-7)
 Concentra strategia de marketing pe anumite grupuri de clienţi(p.
8-9)
 Analizapunctele tari şi slăbiciunile (p. 10-13)
 Obţine concluziile pentru strategia de marketing (p. 14-18)
 Încerca noi canale de distribuţie (p. 19-22)
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MO DULUL 4
AN ALIZ A ROLULUI C ENT RAL AL
P ĂST RĂRII CLIENT ULUI
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Situaţia iniţială de pornire
Proprietarul magazinului specializat în vinuri Vinomundo, Dl. Meier, ia în
considerare închiderea magazinului actual din centrul oraşului şi
relocalizarea într-un centru comercial. Relocalizarea magazinului este
asociată cu multe riscuri. Va reuşi Vinomundo să îşi păstreze clienţi
actuali care revin şi va fi capabil să îi ia cu el în noua locaţie? Dincolo de
acest aspect, dat fiind faptul că noul magazin va fi de mai mult de trei ori
mai mare, Vinomundo va avea nevoie de o mulţime de noi clienţi.
Rezumat
În această situaţie de pregătire a fost tratat rolul păstrării clientului în
marketingul unei firme. Satisfacerea clientului a fost identifcată ca fiind
prima fază în ciclul de viaţă al păstrarii clientului.

Fig 16. Clientul în centrul atenţiei

F l e xib l e L e a r nin g in
E u ro p e an R e t ai l

Fig 17. Factori în retenţia clienţilor

În acest modul au fost identificate economia şi beneficiile legate de
clienţii obişnuiţi; au fost explicate efectele relaţiilor cu clienţii asupra
siguranţei şi creşterii vânzărilor şi profitului.

Fig 18. Costuri per client în timp
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Informaţiile despre clienţi reprezintă o pre-cerinţă şi o punte către client.
Pentru o afacere de clasă medie, cum este Vinomundo, există mai multe
feluri de a obţine date despre clienţi. Aceste date sunt necesare pentru
păstrarea clienţilor vizaţi.

Fig 19. Informaţii necesare

Au fost evaluate instrumente suplimentare ce pot fi folosite pentru a
creşte păstrarea clientului, anume: înfiinţarea unui club de vin exclusiv
Vinomundo şi sondaje personalizate despre client.
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Fig 20. Direcţiile în atragerea clienţilor loiali

A fost evidenţiat rolul serviciului de consultanţă pentru o afacere de clasă
medie.

Fig 21. Factori servicii de consul tanţă
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Atribuţii parţiale
Sarcina cursanţilor este să dezvolte o nouă strategie pentru păstrarea
clientului. Scopul este păstrarea clienţilor care revin şi obţinerea unor noi
clienţi.În această privinţă trebuie îndeplinite următoarele sub-sarcini:
 Înţelegerea importanţei păstrării clientului (p. 2-6)
 Estimarea potenţialului clienţilor care revin (p. 7-8)
 Identificarea efectului şi economia măsurilor de păstrare a clienţilor
(p. 9-10)
 Identificarea condiţiilor pentru păstrarea clienţilor (p. 11-13)
 Identificarea instrumentelor centrale şi factorii ce influenţează
păstrarea clienţilor (p. 14-18)
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MO DULUL 5
OBI ECT IVE ŞI ACŢ IUNI PENT RU
P ĂST RARE A CLI ENT ULUI
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Situaţia iniţială de pornire
Proprietarul magazinului specializat Vinomundo Dl. Meier, plănuieşte să
îşi mute magazinul din oraş într-un centru comercial de la periferie. El
deja a tratat în mod extensiv tema păstrării clientului şi a dezvoltat o
strategie pentru păstrarea clientului în noua locaţie. El ştie faptul că
succesul în noua locaţie depinde în mod critic de modul în care va reuşi
să pătreze clienţii existenţi şi să atragă noi clienţi obişnuiţi. De aceea,
acum el planifică măsuri specific pentru păstrarea clientului.
Rezumat
Opţiunile pentru păstrarea clientului nu sunt dependente de locaţie.
Fiecare locaţie are evaluări atât negative cât şi pozitive din partea
clienţilor. De aceea, factorii standard pentru un magazin în centru şi un
magazin în centrul comercial sunt foarte diferiţi.

Fig 22. Factori investigaţi

Vinomundo a descris şi a definit numeric obiective pentru vechii clienţi,
potenţialul noilor cumpărători şi clienţilor cu firme.
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Fig 23. Direcţii viitoare de orientare

Măsurile necesare au fost identificate şi cuantifcate costurile sub forma
bugetelor pentru următorii cinci ani. Aceste date formează baza pentru
implementarea măsurilor şi pentru control.

Fig 24. Bugetul pe următorii 5 ani
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Stabilirea obiectivului de vănzări necesită mult efort şi atenţie. Fără
câştigarea unui grup de clienţi loiali acesta nu este realizabil. De aceea,
strategia de păstrare a clienţilor este foarte importantă.

Fig 25. Etapele procesului de păstrare a clienţilor

Procesul de păstrarea a clienţilor este un proces continuu ce trebuie să
meargă mai departe. Clienţii tot vor pleca. Chiar şi un client loial nu
trebuie să fie client pentru totdeauna. Dacă un client este pierdut trebuie
obţinut un nou client. Aici este nevoie de creativitate.
Bineînţeles că dorinţa Vinomundo de a face din clienţi unii obişnuiţi este
percepută de aceştia. Deşi eforturile Vinomundo sunt uşor de recunoscut
de către clienţi, acest lucru nu este în nici un caz ceva negativ. Până la
urmă clienţii ar trebui să observe că au de a face cu o entitate de afacere
care îi tratează cu seriozitate, vrea să le recunoască nevoile şi să le
îndeplinească. Cu toate acestea unii vor percepe acest aspect în mod
diferit.
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Atribuţii parţiale
Cursanţii vor plănui măsuri pentru păstrarea clientului pentru Vinomundo:
 Comparând competiţia între locaţia veche şi locaţia nouă (p. 2-9)
 Identificând strategii pentru atragerea noilor clienţi şi păstrarea
clienţilor existenţi (p. 10-13, 16)
 Evaluând măsuri specifice pentru păstrarea clienţilor, „vânzare cu
preţ redus” (p. 14-15)
 Realizând grupuri relevante de clienţi (p. 17-18)
 Achiziţionând clienţilor firme (p. 21-24)
 Dezvoltând bugete şi programe pentru strategiile de păstrare a clienţilor (p.
19-20, 25+26)

\
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MO DULUL 6
UN NOU C AN AL D E DIST RIBUŢ IE –
MAG AZINUL ONLINE
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Situaţia iniţială de pornire
O nouă perspectivă poate aduce beneficii... Un magazin specializat pe
produse de iluminat a devenit mult mai eficient prin introducerea unui
sistem de gestionare a mărfii. Directorul executiv ar dori să deschidă un
magazin online deoarece este conştient de faptul că acest lucru ar putea
duce la extinderea bazei de clienţi în toată România. „Produsele de
iluminat pot fi comandate foarte uşor dintr-un catalog, sunt sigură că vor
fi foarte multe persoane interesate”.

Rezumat
Magazinele online au devenit din ce în ce mai interesante pentru
comercianţii cu amănuntul. Există numeroase persoane private care
vând prin intermediul internetului. Conducerea întreprinderii este
conştientă de faptul că un astfel de proiect este asociat cu costuri care
trebuie acoperite de vânzări.
Conform estimărilor, magazinul online ar trebui să ducă la o creştere cu
10% a vânzărilor anuale. Deoarece capacitatea de stocaj este limitată,
multe produse sunt comandate de la producător numai atunci când sunt
cerute de client. Nivelul de stocaj ar trebui să rămână în mod constant la
90% pentru a putea îmbunătăţi comenzile speciale. Bunurile „rar
vândute” vor fi reduse pe stoc.
Modulul expune cu succes situaţia iniţială a introducerii unui nou canal
de distribuţie.
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Fig 27. Listă de sarcini

Trebuie explicat, de asemenea, cum va fi alimentat magazinul online cu
informaţii curente, fără un efort prea mare. WWS-ul (sistemul de
gestionare al mărfii) existent poate fi luat în considerare din moment ce
conţine deja multe dintre informaţille cerute. Emailul ataşat în platformă
din partea furnizorului WWS-ului va ajuta la efectuarea analizei.

Fig 28. Alimentarea magazinului online cu informaţii
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Odată cu introducerea unui magazin online, în plus faţă de magazinul
obişnuit, este necesară luarea în calcul a mai multor detalii.

Fig 28. Informaţii pentru agenţia de publicitate

În plus

faţă de detaliile legale, (amintiţi-vă de obligaţiile privind
informarea, care trebuie îndeplinite atunci când are loc deschiderea unui
magazin online) trebuie avute în vedere şi aspectele economice.

Fig 29. Verificarea performanţei
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Fig 31. Raţionament comercial

Fig 32. Vânzări anuale ale magazinului online

Mulţumită creşterii vânzărilor, indicatorii de stoc se vor schimba, oferind
astfel posibilitatea de a avea succes nu numai pe baza profitului, a
costurilor şi a beneficiilor. Îmbunătăţirea rotaţiei stocurilor sau a reducerii
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timpului de stocaj poate asigura informaţii importante comercianţilor cu
amănuntul cu privire la succesul sau eşecul proiectului.

Fig 33. Calcularea stocului

Fig 34. Evaluarea finală

Cursanţii trebuie să verifice din nou dacă în viaţa „reală” categoriile de
bunuri individuale din afacere sunt potrivite pentru internet – să dispună
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de informaţiile de bază necesare, iar dacă doresc să afle mai mult pot
găsi informaţii suplimentare pe internet.

Atribuţii parţiale
Cursanţii vor sprijini conducerea întreprinderii în folosirea unui sistem de
gestionare a mărfii în vederea construirii unei oferte online adecvate.
Sunt de aşteptat următoarele sarcini:
 Ar putea fi magazinul online avantajos pentru un magazin
specializat pe produse de iluminat? (p. 2)
 Se vor schimba procesul de achiziţionare sau de inventariere
datorită magazinului online? (p. 3)
 De ce activităţi este nevoie pentru construirea magazinului online?
(p. 4-31)
 Care costuri trebuie respectate – ce profit este de aşteptat? (p. 3235)
 Este decizia de a contrui un magazin online asociată succesului
economic? (p. 36)

