
Firma PNOS pomaga klientom 
w sprzedaży oraz w stworze-
niu przejrzystej i wygodnej 

ekspozycji, proponując niezwykle 
estetyczny i jednocześnie praktycz-
ny system ‘shop-in-shop’. Wybór 
sklepów, w których są one monto-
wane dokonywany jest przez PNOS 
wspólnie z hurtowniami będącymi 

partnerami PNOS i obsługującymi 
dany rejon kraju. Niezwykle istot-
nym czynnikiem wpływającym na 
atrakcyjność rozwiązania dla klien-
ta jest fakt, iż całkowite koszty tej 
operacji ponosi PNOS. Każda stre-
fa jest indywidualnie przygotowy-
wana zgodnie z potrzebami kon-
kretnego klienta. – Poszczególne 
sklepy mają inaczej zorganizowa-
ną przestrzeń, inną powierzchnię 
mogą przeznaczyć na wstawienie 
takiej strefy, dlatego projekt jest 
indywidualnie tworzony. Przygo-
towanie całej strefy, ustalenie wiel-
kości, zatowarowanie zajmuje około 
miesiąca. Samo wstawienie jest bar-
dzo sprawne i zajmuje tylko jeden 
dzień – opowiada Małgorzata Le-
wicka, przedstawicielka handlowa 
PNOS. System ‘shop-in-shop’ firmy 
PNOS ma specjalne przekładki, któ-
re wyróżniają poszczególne nasio-
na, m.in.: warzywa, kwiaty, zioła, 
rośliny miododajne, tak by maksy-
malnie ułatwić zakupy. – Każdemu 
klientowi rekomenduję wstawienie 
takiej strefy, ona organizuje prze-
strzeń oraz wpływa na wygląd skle-
pu. Przejrzysta i uporządkowana 
ekspozycja zwiększa sprzedaż. Skle-
py, które zdecydowały się na strefę 
‘shop-in-shop’ zwiększyły obroty 
– opowiada Małgorzata Lewicka. 
PNOS dba także o serwis, pomaga 
w ustawieniu produktów, dotowa-
rowywaniu, dba, żeby ta strefa za-
wsze dobrze się prezentowała. Jest 
ona wyposażona w telewizor, na 

System ‘shop-in-shop’ firmy PNOS jest niezwykle przydatny 
w sprzedaży. Zwracają na niego uwagę w szczególności 

wymagający klienci, częściej kobiety, dla których ważna jest 
estetyka. Dobra ekspozycja, która przykuwa wzrok powoduje, że 
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i po prostu lepszy – podkreśla Agnieszka Dybaś-Kopczacka, 
sprzedawca w Centrum Ogrodniczym w Gorlicach
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którym można obejrzeć poradniko-
we filmy prezentujące ofertę. – Sys-
tem ‘shop-in-shop’ firmy PNOS jest 
niezwykle przydatny w sprzedaży. 
Zwracają na niego uwagę w szcze-
gólności wymagający klienci, czę-
ściej kobiety, dla których ważna jest 
estetyka. Dobra ekspozycja, która 
przykuwa wzrok i zwiększa zaufa-
nie do marki powoduje, że klienci 
prezentowany asortyment ocenia-
ją jako wysokiej jakości i po prostu 
lepszy. Jednocześnie system ‘shop-
-in-shop’ to bardzo dobry sposób na 
odciążenie sprzedawców, zwłaszcza 
w szczycie sezonu, ponieważ klienci 
najczęściej samodzielnie wybierają 
nasiona. Strefa firmy PNOS jest bar-
dzo dopracowana, starannie przy-
gotowana i dobrze doświetlona, ce-
ny są widoczne, łatwo znaleźć po-
szczególne odmiany nasion, zdecy-
dowanie ułatwia nam ona sprzedaż 
– podkreśla Agnieszka Dybaś-Kop-
czacka, sprzedawca w Centrum 
Ogrodniczym w Gorlicach.

Tego typu ekspozycja wpływa 
na wielkość koszyka zakupowego. 

Zbigniew Owsiany, właściciel Centrum Ogrodniczego w Brzozowie

Klient, widząc tak szeroką ofertę, 
impulsowo wrzuca więcej nasion 
do koszyka. 

– W naszym centrum w Brzozo-
wie już od 2 lat mamy system ‘shop-
-in-shop’ firmy PNOS. Duży wybór, 
szerszy asortyment powoduje, że 
klient kupuje więcej. Dobrze wyglą-
dająca i doświetlona strefa działa jak 
wabik na klienta, ponadto świadczy 
o jakości i prestiżu nie tylko sklepu, 
ale i producenta. Klient od razu oce-
nia taką firmę jako lepszą i bardziej 
solidną oraz godną zaufania. Strefa 
‘shop-in-shop’ to rozwiązanie, któ-
re przynosi ogromne korzyści, nie 
tylko sprzedażowe, ale i wizerun-
kowe – mówi Zbigniew Owsiany, 
właściciel Centrum Ogrodniczego 
w Brzozowie. 
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