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INTRODUCCIÓ
Què et diu la intuïció?
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RENDIBILITAT

• La rendibilitat dels estocs es mesura de la
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• La rendibilitat dels estocs es mesura de la 
següent manera:

RENDIBILITAT= MARGE xRENDIBILITAT  MARGE x  
ROTACIÓ



RENDIBILITAT

• La rendibilitat dels estocs es mesura de la

RENDIBILITAT

• La rendibilitat dels estocs es mesura de la 
següent manera:

RENDIBILITAT  (VENDESCOMPRES)
VENDES

 VENDES
EXISTÈNCIESVENDES EXISTÈNCIES



RENDIBILITAT

• Per millorar la rendibilitat s’ha de:

RENDIBILITAT

• Per millorar la rendibilitat s ha de:

1. Incrementar les vendes
2. Disminuir les existències 
3. Millorar el marge 



RENDIBILITAT

La gran pregunta:

RENDIBILITAT

La gran pregunta:

Com es disminueixen les existències?

Comprant menys o comprant millor?Comprant menys o comprant millor?



RENDIBILITATRENDIBILITAT

• Comprar millor significa optimitzar
l’assortimentl assortiment.

Quins criteris es segueixen?Q g



TÈCNIQUES

• Algunes tècniques:

TÈCNIQUES

• Algunes tècniques:

’– Estructuració de l’estoc
– Magnituds de l’assortiment
– ABC
– BCGBCG
– Category management



ESTRUCTURACIÓ

• Estructurar l’estoc permet:• Estructurar l estoc permet:

E d l’ ti t– Endreçar l’assortiment
– Classificar-lo de manera coherent

C èi ill l d– Conèixer millor el producte 
– Organitzar el punt de venda
– Gestionar les compres



ESTRUCTURACIÓ

Com s’estructura?Com s estructura?

•Departaments
•Seccions
•Famílies
•SubfamíliesSubfamílies
•Referències



ESTRUCTURACIÓ

DEPARTAMENT

SECCIÓ 1 SECCIÓ 2 SECCIÓ 3

FAMÍLIA FAMÍLIA FAMÍLIA

REFERÈNCIA REFERÈNCIA



ESTRUCTURACIÓ

REFERÈNCIAREFERÈNCIAFAMÍLIAFAMÍLIASECCIÓSECCIÓDEPARTAMENTDEPARTAMENT

COCACOLACOCACOLA

COCACOLACOCACOLA

REFRESCANTSREFRESCANTS

COCACOLA 
ZERO

COCACOLA 
ZERO

FANTA 
NARANJA
FANTA 

NARANJA

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ

ALIMENTACIÓ 
SECA

ALIMENTACIÓ 
SECA

BEGUDESBEGUDES

REFRESCANTSREFRESCANTS

FANTA LIMONFANTA LIMON

AQUARIUS 
LIMON

AQUARIUS 
LIMON

SUCSSUCS

AQUARIUS AQUARIUS 

CERVESESCERVESES

VIVI

LLET I BATUTSLLET I BATUTS



MAGNITUDS

• Hem d’orientar l’assortiment a:• Hem d orientar l assortiment a:

N it t li t l– Necessitats clientela
– Superfície de venda disponible

R dibili d l i– Rendibilitat del negoci

Per això cal tenir en compte dues magnituds 
importants:

Amplitud i Profunditat



MAGNITUDS

• AMPLITUD: nº de seccions

• PROFUNDITAT: nº de referències

È• COHERÈNCIA: Grau d’homogeneïtat de l’assortiment 
(procura que les famílies tinguin la mateixa profunditat)



MAGNITUDS

AMPLITUD PROFUNDITAT



MAGNITUDS

A lit d
Magnituds

Amplitud

- +

Profunditat

+ Botiga especialitzada Hipermercat/ Gran 
magatzem

-
Botiga conveniència/ 
Boutique

Supermercat



MAGNITUDS



MAGNITUDSMAGNITUDS



MAGNITUDSMAGNITUDS



ABCABC

Anàlisi ABCAnàlisi ABC

É ’•És un mètode que determina l’assortiment
•Permet prendre decisions
•És dinàmic en el temps

L’ABC consisteix en fraccionar el conjunt de 
referències (seccions famílies etc) en tres grups:referències (seccions, famílies, etc) en tres grups: 
A, B, C



ABCABC

Relació A B C

Referències 20% 30% 50%

Vendes 80% 15% 5%

Vendes grans Vendes baixes



ABCABC



ABCABC

A: Productes molt coneguts i es poden trobar a 
molts establimentsmolts establiments.

Marges baixos ja que tenen molta venda i 
atrauen clientela.



ABCABC

B: Productes menys coneguts.

Marges i rotacions mitges.



ABCABC

C: Productes poc coneguts.

S’utilitzen per diferenciar-se de la 
competència.



BCGBCG

+ marge

+ vendes - vendes 

- margea ge



CATEGORY MANAGEMENT

QUÈ ÉS UNA CATEGORIA?

CATEGORY MANAGEMENT

QUÈ ÉS UNA CATEGORIA?



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT



CATEGORY MANAGEMENT

OBJECTIUS

CATEGORY MANAGEMENT

OBJECTIUS

f•Incrementar quota de mercat, vendes i benefici
•Incrementar la satisfacció del consumidor
•Organitzar la categoria d’acord les necessitats del 
consumidor
•Optimització i eficiència d’assortiment, preu, espai 
i promocionsi promocions



CATEGORY MANAGEMENT

R fl i f i l N it t é

CATEGORY MANAGEMENT

SF
ER

Reflexiva funcional o 
reflexiva econòmica

Necessitats més 
bàsiques
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Seguretat Marques líders

Acumulació Amplada i profunditat 
fi i t

TS
 Q

U
E 

H
A
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EG

Acumulació suficients

Influència social Referències comunes en 
l’entorn del client

EC
E

S
S

IT
AT C
A l entorn del client

Imatge de prestigi Referències de gamma 
alta

N
E

Satisfacció personal Característiques 
psicogràfiques



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT

Tipus deTipus de 
categoria

Categoria CategoriaCategoria 
estrella o 

destí

Categoria 
“gancho”

Categoria 
habitual o 

rutina
Ocasional Estacional Conveniència

La gestió per categories és la clau de la venda creuada



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT

Tipus de categoria

Categoria estrella o 
destí Categoria gancho Categoria habitual o 

rutina Ocasional Estacional Conveniència

Locomotores: rotació
Poden no ser 

directament rendibles Rutinària i automàtica. Productes de compra Tenen sentit en 
Productes específics, 

especialitzats, Locomotores: rotació, 
benefici i flux de caixa

directament rendibles, 
però fan créixer el 
benefici d’altres.

No aporta valor afegit 
afegit al client. 

p
impulsius. Operen amb 

un marge elevat.
determinades èpoques 

de l’any.

p ,
marques difícils de 
trobar, marques 

pròpies.

Canvi d’armari + 
racó casual Hall El fons d’armari Racó especial



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT

ABANS



CATEGORY MANAGEMENT

É

CATEGORY MANAGEMENT

DESPRÉS



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT

ABANS



CATEGORY MANAGEMENT

É

CATEGORY MANAGEMENT

DESPRÉS



CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT

ABANS



CATEGORY MANAGEMENT

É

CATEGORY MANAGEMENT

DESPRÉS



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

L’espai és un recurs escàs i, per tant,p , p ,

Objectiu: Treure la màxima rendibilitat a cada metre quadrat
di ibldisponible.

I també:I també:

Crear circulació fluïda
Ràpida
Atractiva
Q l li t ti i l à i d t ibl t t b lQue el client estigui el màxim de temps possible en contacte amb els

productes



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

Decàleg per a la bona implementació del lay-outg p p y

1.Distribuïr l’espai en àrees d’activitat i que estiguin relacionades entre
elles (category management)
2 Definir les seccions i fer un repartiment racional2.Definir les seccions i fer un repartiment racional
3.Relació entre seccions
4.Definir el coeficients d’ocupació del sòl
5.Selecció i disposició del mobiliari d’exposició



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

Decàleg per a la bona implementació del lay-outg p p y

6.Repartir el lineal entre les diferents famílies
7.Relació de les famílies les unes amb les altres
8 Seleccionar els articles i referències a exposar dintre de cada família8.Seleccionar els articles i referències a exposar dintre de cada família
i repartir racionalment
9.Col·locar en el lineal els articles relacionant-los els uns amb els altres
10.Ubicar a la sala de vendes les diferents accions comercials (illes,
piles, animacions, demostracions, senyalètica, etc)



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

L’accés

Zona càlida: És la zona que segur que serà recorreguda pels clients, 
d ’hi di i i d f i i tdoncs s’hi dirigeixen de forma inconscient.

Zona freda: És la zona que difícilment recorreran a no ser que hi hagiZona freda: És la zona que difícilment recorreran a no ser que hi hagi 
quelcom que en capti l’atenció. (productes, il·luminació, etc)



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts càlids

•Zones que reben una major afluència de públic
•El temps d’estada és elevatp
•Major oportunitats de vendes
•Generen atracció als seus voltants



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts càlids, quins són?

•Àrees d’estacionament (punt de pagament, d’embolcall, seccions amb 
torn d’espera)
•Zones amb estudiada excitació sensorial
•Emplaçament de productes de primera necessitat o de gran venda 
(pa sucre llet bàsics fons d’armari)(pa, sucre, llet .., bàsics, fons d armari)



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts càlids, quins són?

•Zones amb especial il·luminació, decoració, properes a miralls, 
passadissos que s’estrenyen.
•Promocions, degustacions, demostracions
•Zones amb exposicions massives i originals de productes “gancho”
C l d ò d l t d di•Capçaleres de gòndola, creuament de passadissos



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts freds

•Zones que reben poca afluència de públic
•El temps d’estada és molt breu p
•Generen poques oportunitats de venda
•Les vendes són inferiors a la resta d’àrees



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts freds, quins són?

•Racons de la botiga
•Zones amb llum que desvirtuï els colors dels productesq p
•Zones sense sortida
•L’esquerra de l’entrada



PLANIFICACIÓ DE LA 
BOTIGABOTIGA

La sala de vendes

Emplaçament preferent

Punts freds, quins són?

•Zones fosques, sorolloses o amb mala olor.
•Punts de prestatge massa alts o baixosp g
•Zones amb corrent d’aire
•Zones perilloses pel client


