
Marco Polo Central & Eastern Europe



Dacă vrei să obţii ceva ce nu 

ai mai avut, trebuie să faci

ceva ce nu ai mai făcut.
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agenda

• Cateva notiuni Despre strategie

• Despre experienta de shopping din 

magazinle de proximitate

• Despre cum ne putem diferentia



Strategii de Dezvoltare

Product / Produs Operational Efficiency/ Eficienta Operationala

Customer Intimacy/ Relatii Clienti

�Portofoliu Produse

� Inovatie

�Diferentiere

�Cunoasterea Clientilor

� Intelegerea Nevoilor si a 
Tendintelor

�Programe de Lializare

Availability/ Prezenta

�Costuri de Operare

�Sisteme de Control

�Sisteme de 
Eficientizare 
Permanenta

�Acoperire teritoriala

�Acoperire de Format

�Acoperire de 
COmunicare



DIFFERENTIERE PREZENTA

CUNOASTEREA CLIENTILOREFICIENTA

Strategii de Dezvoltare / Exemple



Experienta de shopping din magazinele de 

proximitate

Atitudine
Personal

• Salut

• Ajutor

• Zambet

• Multumire

Claritate Raion

• Usurinta in 
gasirea
produsullui

• Vizibilitatea
preturilor

• Posibilitatea de a 
alege

Solutii pentru
Momentul de 
Consum

• Paste

• Ciocolata

• Detergenti
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Atitudine Personal



Claritate raion



Solutii pentru momentul de consum



Cum Ne Putem Diferentia

Merchandising de Solutie

Customer Intimacy

Informatii de Piata
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