
Wykład:

Polityka dystrybucji



Dystrybucja – działalność obejmująca planowanie, organizację i kontrolę 
sposobu rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do 
sprzedaży.

Zadanie dystrybucji - dostarczanie finalnym nabywcom pożądanych przez 
nich produktów w odpowiadającym im miejscu i czasie.

Dystrybucja



W dystrybucji relacyjnej szczególną rolę powinna odgrywać sprzedaż 
osobista (obsługa prowadzona przez uprzejmy, kompetentny i dbający 
o rozwój relacji personel, a cała konstrukcja systemu dystrybucji musi 
być na tyle elastyczna, aby wybrany przez klienta wariant dystrybucji 
uwzględniał jego preferencje, wzorce zachowań oraz styl życia - klient 
powinien mieć wybór, z jakich kanałów dystrybucji, w jakim 
czasie i jakim miejscu chce skorzystać.

Szczepaniec (2004) 

Dystrybucja relacyjna



Polityka dystrybucji określa:

 jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane? 

 jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji? 

 jak duża będzie sieć dystrybucji?

 jaka będzie struktura tej sieci?

 w jakich miejscach będą lokalizowane oddziały i inne punkty  
dystrybucji?

 jakie pole wyboru odnośnie wykorzystywanych kanałów dystrybucji 
zostawi się klientowi? 

 jaką rolę w procesie dystrybucji odgrywać będą partnerzy 
handlowi i pośrednicy?

Polityka dystrybucji



Typowe kanały dystrybucji

P
R
O
D
U
C
E
N
T

N
A
B
Y
W
C
A

AGENT

DETALISTA

HURTOWNIK

AGENT

DETALISTA

HURTOWNIK DETALISTA



Dystrybucja numeryczna (Distribution – numerical) – odsetek (ogółu 
badanych) sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż 
danego produktu.

Dystrybucja ważona (Distribution - weighted) – znaczenie sprzedaży sklepów, 
w których obecny był dany produkt, w całkowitej sprzedaży danej grupy 
towarowej. 

Brak ciągłości sprzedaży  - ujęcie procentowe (Out of stock – numerical) –
odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż 
danego artykułu, ale w momencie badania nie posiadały jego zapasu zarówno 
w hali sprzedaży, jak i w magazynie.

Średni poziom zapasów (stan magazynowy) (Average Stock) –
w jednostkach, które dysponowały zapasem danego produktu.

Dodatkowa ekspozycja – ujęcie procentowe (Additional selling points –
numerical)  - procent (ogółu badanych) sklepów, w których określona marka 
(lub produkt) jest widoczna i dostępna dla klienta w przynajmniej dwóch 
miejscach. 

Wskaźniki marketingowe – dystrybucja [Retail Audit]



Największe sieci handlowe w Polsce, 2017 (1)

2741 sklepów (VI 2017)
630 sklepów (VI 2017)

401 sklepów (VI 2017) 53 sklepy (VI 2017)



2016:
367 tys. sklepów
37,1 mln m kw.

Liczba sklepów w Polsce, 2015-2016 (w tys.)

Źródło: GUS, 2017.



Źródło: GUS, 2017.

Placówki gastronomiczne w Polsce, 2014-2016



Rodzaje sklepów z produktami PANDORY

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Liczba concept stores PANDORY, 2017

RAZEM:    2446



System dystrybucji PANDORY – liczba punktów sprzedaży



Sprzedaż produktów PANDORY 
w różnych kanałach dystrybucji



Potencjalne nowe lokalizacje sklepów PANDORA, 
Los Angeles USA



Sprzedaż internetowa (eSTORE) PANDORY, 2017



Inditex – fast fashion





Wyniki H&M, 2017 

Źródło: about.hm.com/en/investors.html.



Sprzedaż na 
kluczowych rynkach

Źródło: about.hm.com/en/investors.html.



Historia LPP (1)

Źródło: www.lppsa.com.



Historia LPP (2)

Źródło: www.lppsa.com.



Rozwój sieci dystrybucji

Źródło: www.lppsa.com.



Wielkość sieci sklepów

Źródło: www.lppsa.com.





Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

Miejsce zakupu oleju na wymianę

Liczba osób, które 
dokonały zakupu oleju 
na wymianę w danym 

miejscu

% respondentów 
kupujących w 

ostatnich 12 mies. 
olej na wymianę

(n=681)

stacja benzynowa 193 28%

stacja obsługi 169 25%

sklep motoryzacyjny w innym miejscu 157 23%

sklep motoryzacyjny przy warsztacie 61 9%

supermarket / hipermarket 49 7%

MC&C / hurtownia 35 5%

inne miejsce 19 3%

RAZEM 681 100%

Miejsca zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2000



Dystrybucja numeryczna olejów silnikowych

Producent olejów Liczba stacji posiadających oleje 
danego producenta w ofercie

Wskaźnik dystrybucji numerycznej 
(% stacji) n=146

Rafineria Gdańska 118 81%

Castrol 110 75%

Mobil 107 73%

Elf 102 70%

Shell 91 62%

Orlen / Petro Oil 79 54%

Statoil 48 33%

Tedex 39 27%

Fiat Lubrificanti 20 14%

Vat 20 14%

Veco 11 8%

Quaker State 9 6%

BP 7 5%

ESSO 7 5%

Texaco 7 5%

Aral 6 4%

Glimar 6 4%

Agip 3 2%

Neste 3 2%

Total 3 2%

Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.



Miejsce zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2013

Źródło: QUALIFACT, Moto Scan, 2013

Miejsce zakupu oleju
Liczba osób, które dokonały 

zakupu oleju w danym 
miejscu

% respondentów kupujących 
w ostatnich 12. miesiącach 

olej (n=716)

warsztat nieautoryzowany / sklep 
motoryzacyjny na terenie warsztatu

278 38,8%

sklep motoryzacyjny w innym miejscu 174 24,3%

warsztat autoryzowany / sklep motoryzacyjny 
na terenie warsztatu

83 11,6%

stacja benzynowa 77 10,8%

supermarket / hipermarket 71 9,9%

hurtownia motoryzacyjna 66 9,2%

stacja szybkiej obsługi samochodów 16 2,2%

Makro Cash and Carry / hurtownia 10 1,4%

Internet 9 1,3%

giełda / bazar 8 1,1%

inne miejsce 2 0,3%



Najważniejszy dla zamożnych klientów 
kanał dystrybucji usług bankowych

Źródło: QUALIFACT, Affluent Segment, 2010.



Najważniejszy kanał dystrybucji usług bankowych dla MSP

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.
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Operacje wykonywane w różnych kanałach dystrybucji 

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.
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Źródło: B.P.S. Consultants Poland Ltd., „INWESTOR INDYWIDUALNY 2001”. 

Odległość siedziby banku od miejsca 
zamieszkania klientów indywidualnych




