
 

 

 

 

Sprzedaż 

Zadanie  

Jesteś pracownikiem działu sprzedaży w międzynarodowym koncernie, mającym w Polsce swój 

oddział oraz dobrze rozwinięty system dystrybucji i sprzedaży.  

Na co dzień jako Key Account Manager jesteś odpowiedzialny za współpracę ze średniej wielkości 

siecią handlową, liczącą 100 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju. 

Twoim celem na kwartał III jest wprowadzenie do sprzedaży w sieci nowego produktu, tj. pralin 

nadziewanych daktylami, których nie oferuje w Polsce żaden inny producent, natomiast są one 

bardzo znane i popularne na rynkach azjatyckich (są liderami w kategorii pralin). Produkt ten z uwagi 

na obecność w recepturze drogich daktyli, będzie sprzedawany w cenie o 30% wyższej niż podobne 

praliny z innymi dodatkami.    

Kupiec z którym współpracujesz, który decyduje o wprowadzeniu produktu na listę asortymentową w 

sieci, jest rozliczany i premiowany za: 

 % poziom marży, generowany na produktach znajdujących się w jego kategorii (średnio jest 

to marża wynosząca 25%), 

 Poziom rotacji produktów na półce, wynoszący maksimum 30 dni, 

 Zebranie od producentów opłaty za zalistowanie  produktu (30 000 tys. zł za 1 unikalny 

produkt), opłaty za reklamę w gazetce promocyjnej (5000 zł), opłaty za wystawienie do 

sklepów dodatkowych ekspozycji produktowych z nowościami (150 zł za 1 ekspozycję za 1 

tydzień), 

 Posiadanie w ofercie produktów lub aktywności promocyjnych wyróżniających sieć spośród 

innych funkcjonujących na rynku. 

Budżet,  którym dysponujesz na wprowadzenie produktu na listę asortymentową w sieci to 25 000 zł, 

tj. 10% wartości pierwszego zamówienia, które chcesz zrobić na ten produkt.  

 

Twoim zadaniem jest przygotowanie atrakcyjnej oferty sprzedażowej w formie prezentacji, która 

posłużyłaby Ci jako narzędzie podczas rozmowy z kupcem.  

Twoja prezentacja powinna uwzględniać: 

- argumenty, których użyłbyś podczas rozmowy z kupcem aby przekonać go do umieszczenia pralin z 

daktylem na liście asortymentowej w tej sieci, w odniesieniu do cech produktu, celów kupca oraz 

Twojego budżetu,  



-elementy wybranej przez Ciebie strategii negocjacyjnej*. 

*Opis strategii negocjacyjnej oraz dodatkowe informacje czy wytyczne (spoza oferty handlowej) - na 

ostatnim slajdzie. 

 

Rozwiązanie:  pdf *.ppt, *.pptx .  10 slajdów. 

PAMIĘTAJ! Uwzględnione będą jedynie aplikacje zawierające CV wraz z rozwiązanym zadaniem!!! 

 

 


