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Markety zoologiczne w Polsce funkcjonują na rynku podlegającym silnej saturacji. Bazowe 

produkty dla naszych milusińskich dostępne są wszędzie: bazary, sklepy drogeryjne, cały 

handel spożywczy od sklepów convenience po hipermarkety, przychodnie weterynaryjne na 

e-commerce kończąc. W efekcie , stosunkowo niewielka liczba sklepów specjalistycznych 

walczy o rynek nie tylko między sobą ale również  a może przede wszystkim z  globalnym 

rynkiem detalicznym.  W tym kontekście nie dziwią stosunkowo małe wzrosty L4L  

sprzedaży  w wyspecjalizowanych sklepach.   

Z czym się zmagamy? Głównie rodziny produktów ekonomicznych, liczne marki własne w 

tym segmencie, skutecznie zawłaszczają sprzedaż opisywanej półki produktowej. Produkty  

segmentu premium, szeroko reklamowanych brandów,  też nie stanowią  fascynującego 

źródła przychodów sklepów specjalistycznych.  Nie  posiadają one tak silnej pozycji i siły 

zakupowej jak  duże sieci detaliczne o tysiącach placówek sprzedaży, w efekcie ich marża jest 

stosunkowo niewielka na tych powszechnie reklamowanych produktach.  

 Co robić aby podnieść sprzedaż i powiększyć rentowność  własnego modelu businessowego? 

Można czerpać z doświadczeń konkurencyjnego rynku handlu detalicznego artykułami 

spożywczymi.  Wiele zoologicznych placówek handlowych już to robi. Szczególnie sklepy 

sieciowe tej branży, ulokowane w centrach handlowych, prezentują  wysoki poziom 

technologii sprzedaży. Właściwie dobrany, szeroki asortyment, dobry merchandising, 

stosowane techniki do-sprzedaży produktów impulsowych oferowanych prze fachowy 

personel, to widoczne  wyznaczniki  dobrego  współczesnego handlu.  Wynika z tego że 

prawdziwy problem tego sektora handlu specjalistycznego leży nie tyle po stronie operacji 

handlowej lecz raczej marketingu zewnętrznego, odpowiedzialnego za liczbę odwiedzających 

nas klientów.  

Reasumując, należy doskonalić działania na dwóch ścieżkach aktywności. Pierwsza, 

wewnętrzna,  to optymalizacja działań operacyjnych. Szczególnie nieustanna praca nad 

asortymentem, wyróżnikami  oferty, które wysuną nas przed powszechnie oferowane przez 

handel masowy produkty. Fachowość i poziom obsługi naszych klientów to również 

nieodzowny element operacyjny. Po drugie, aktywizacja działań zewnętrznych. Ten obszar  

dotyczy zarówno zorganizowanych marketów zoologicznych jak i małych sklepów 

osiedlowych.  Tworzenie związków zakupowych, na wzór handlu detalicznego artykułami 

spożywczymi, który już w połowie lat ’90-tych skorzystał z dobrodziejstwa poprawienia 

warunków zakupowych i w efekcie uzyskał korzystniejsze marże. To stosunkowo prosty wzór 

do naśladowania nie wymagający konsolidacji kapitałowej a jedynie organizacyjnej i to w 

ograniczonym zakresie.  Może on przynieść  naprawdę dobre efekty. Jednakże pod 

warunkiem że zdecydujemy się na wspólną  komunikację z klientem, co pociągnie za sobą 

szereg działań marketingowych. Otworzymy możliwość  handlu poprzez  internet w usłudze 

click and collect. Staniemy się szerzej widzialni i mamy szanse uzyskać oddziaływanie na 

podświadomość naszych klientów w obszarze decyzji o miejscu robienia tych 

specjalistycznych zakupów.  Wspólnymi inicjatywami otwieramy szeroko paletę swoich 

działań marketingowych szczególnie w obszarze CSR  tak wdzięcznym dla tej branży. 

Wszystkie te działania powinny być realizowane za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. 

Dostępne są aplikacje pozwalające śledzić oferty promocyjne konkurencji, które z kolei  
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możemy uwzględniać przy naszej aktywności marketingowej i zarządzaniu zapasem 

towarowym.  Ale chyba najważniejszym narzędziem jest szyta na miarę aplikacja do badania 

opinii konsumenckiej na temat naszego sklepu i podejmowanych w nim działań.  

Pamiętajmy że jeżeli dokonamy nawet najbardziej udanej, transformacji, optymalizacji naszej 

placówki handlowej,  a nie skomunikujemy tego właściwie szeroko i konsekwentnie 

konsumentom, to nasze wysiłki w walce o ich obecność w naszym sklepie pójdą na marne.  
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