
Доброслава Мирчева

По-лесно, по-бързо, по-добре... Това са изис-
кванията на настоящето, които са дви-
гател за нови идеи или за подобряване на 
съществуващи решения.     Стремежът към 
еволюция още преди 20 години довежда до 
създаването на системата за мърчандай-
зинг – Optimal. Основен двигател за появата 
й е осъзнатата необходимост от ред и под-
държана планограма на рафта. Първоначал-
но персоналът в магазина изпълнява тази 
задача, но за перфектна поддръжка не може 
да става и дума. В натоварените часове по-
ставянето и презареждането на рафтове-
те със стоки пречи на пазаруването. Освен 
това клиентите твърде често не връщат 
продукта на точно определеното място и 
оттук започва голямото миксиране и липса-
та на информация за изчерпан продукт. Така 
се появяват разделителите за рафт със ста-
билно фиксиране към рафта в две точки. Те 
организират опаковките в стройни колони, 
като не позволяват смесване на стоката. 

Изминали първата крачка, създателите 
на Optimal отиват още по-далеч, решавай-
ки предизвикателство след предизвика-
телство. Наред идва необходимостта от 
постоянно присъствие на продуктите в 
първо лице. Клиентът не трябва да вижда 
дупки на рафта. Но как и колко хора трябва 
да обслужват магазина в най-натоварените 
часове на пазаруване? Тогава се появяват из-
бутвачите с пружина (pushers), системата 
за издърпване с лента и т.н. Обогатяване-
то с полезни елементи продължава до ден 
днешен. Вече сме свидетели на перфектна 
визия в най-натовареното време при по-
малък брой служители. Клиентът печели 
от бързината и удоволствието от пазару-
ването, а търговецът се радва на по-добри 
продажби.

Благодарение на Optimal в търговската 
зала всичко изглежда прекрасно. Но какво все 
пак какво се случва зад кулисите? 

За да се смени планограмата или да се 
сложи нов продукт на рафта, се налага да се 
свали цялата стока, да се „откопчаят” раз-
делителите, да се нареди по едно лице, да 

се фиксират пак, после да се наредят всички 
продукти.... 

Не може ли да е по-бързо и по-лесно и за 
персонала на търговския обект?

След редица тестове в реална търговска 
обстановка в България вече е на разположе-
ние новата система Optimal+ ™, която сме-
ло заявява, че ще отговори в голяма степен 
и на това предизвикателство.

Принципът на поставяне на раздели-
телите се променя от защракване в две 
точки - при челото и в дъното на рафта, 
към фиксиране само отпред. Специалната 
форма на разделителя позволява той да се 
захваща като кука за задната лента, която 
от една страна фиксира разделителя ста-
билно, а от друга му позволява да се движи, 

ако бъде освободен от предната страна. 
Системата е напълно окомплектована с 
всички елементи и аксесоари, валидни и за 
Optimal™.   

Вътрешните тестове за ефективност 
показват, че трудът при смяна на плано-
грамата намалява с от 20% до 40% в зависи-
мост от категорията продукти и допълни-
телните елементи.  

Новата система Optimal+™  позволява ос-
вен отлична презентация на продуктите и 
лесно установяване на липса на наличност, 
също и намаляване на времето при зарежда-
не и бързина при промяна на планограмата. 
Допълнителен бонус е R-PET материалът, 
който позволява последващо рециклиране.

Новата Optimal+ вече е в България

преДставяне

Тя прави зареждането на рафта още по-лесно и намалява труда при смяна на 
планограмата с между 20% и 40%
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