
i nę ły cza sy, kie dy sklep był li tyl -

ko miej scem, gdzie ro bi się za -

ku py. Dzi siaj sa lon sprze da ży to

prze strzeń, w któ rej jest świet nie za pre zen to wa -

ny do brej ja ko ści pro dukt, a klient czu je się kom -

for to wo i wy jąt ko wo. Cie ka wa aran ża cja wnę trza,

od po wied nia ko lo ry sty ka i za sto so wa ne ma te -

ria ły (na ścia nach, pod ło dze, me blach), re lak su -

ją ca mu zy ka, przy ja zna at mos fe ra – to wszyst ko

sprzy ja do bre mu sa mo po czu ciu klien ta w skle -

pie, a tak że dzia ła sty mu lu ją co na po dej mo wa -

nie de cy zji za ku po wych. Me ble eks po zy cyj ne są

jed nym z naj waż niej szych ele men tów kreu ją -

cych prze strzeń, sta no wią rdzeń wy po sa że nia

skle pu.

Czy me ble do skle pu obuw ni -
cze go to wy zwa nie?
– I tak, i nie. Pra wi dło we wy po sa że nie każ de go

ro dza ju skle pu to wy zwa nie, ale je śli zro bi my to

w spo sób prze my śla ny, roz pa tru jąc krok po kro -

ku wszyst kie aspek ty pro wa dze nia sprze da ży, to

z pew no ścią jest to za da nie wy ko nal ne. Wów -

czas za do wo le ni są za rów no klien ci, jak i wła ści -

ciel oraz per so nel skle pu – uwa ża Piotr

Rut kow ski, wła ści ciel fir my TRL Tra der Li ne, któ -

ra spe cja li zu je się w pro duk cji me bli, w tym wy -

po sa że nia dla skle pów obuw ni czych.

To, co po cząt ko wo mo że wy da wać się kło po tli -

we i trud ne, z cza sem oka że się naj więk szym

plu sem stwo rzo nej prze strze ni. Na przy kład bar -

dzo ma łe wnę trze skle pu bę dzie na strę cza ło

pro ble mów ze zmiesz cze niem wszyst kich ko lek -

cji obu wia, wy god ne go miej sca przy miar ki dla

klien ta i prze strze ni ma ga zy no wej. Ale w ta kim

pro ble ma tycz nym wnę trzu przy pra wi dło wej

aran ża cji mo że my osią gnąć efekt sty lo we go bu -

ti ku z przy ja zną at mos fe rą, tak róż ną od at mos -

fe ry wiel ko po wierzch nio wych sie ció wek.
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Jakie meble 
do salonu z obuwiem?
MEBLE W SALONIE OBUWNICZYM TO SPECYFICZNY I NIEŁATWY TEMAT DLA DEKORATORÓW

WNĘTRZ I WŁAŚCICIELI SKLEPÓW. NIE DOŚĆ, ŻE MUSZĄ BYĆ FUNKCJONALNE, TO JESZCZE

POWINNY DOBRZE EKSPONOWAĆ OBUWIE I NIE MOGĄ UTRUDNIAĆ KLIENTOWI PORUSZANIA

SIĘ PO SKLEPIE. DODATKOWO WAŻNE JEST, BY ŁATWO SIĘGAŁO SIĘ NA PÓŁKĘ PO BUTY

I ODKŁADAŁO JE NA MIEJSCE. NA RYNKU JEST NIEWIELE FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ STRICTE

W PRODUKCJI MEBLI DO SKLEPÓW OBUWNICZYCH. SĄ JEDNAK TAKIE, KTÓRE PREFERUJĄ

WŁAŚCICIELE SKLEPÓW – ZE WZGLĘDU NA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PRODUCENTÓW

MEBLI DOSTOSOWANE DO POTRZEB SALONU OBUWNICZEGO.

M
Tekst: Joanna Banakiewicz-Brzozowska

Twój Styl – sklep obuwniczy w Białymstoku



Po dob nie nie ty po wa for ma skle pu, wnę ki lub

sko sy w sta rych ka mie ni cach mo gą zo stać tak

wy eks po no wa ne, że sta ną się cha rak te ry stycz -

nym zna kiem wnę trza.

Za da nie spe cjal ne: ma ga zyn
w skle pie z bu ta mi
– To, co od róż nia pro jek to wa nie skle pów obuw -

ni czych od pro jek to wa nia skle pów z in nych

branż, to ko niecz ność zna le zie nia prze strze ni

ma ga zy no wej dla tzw. roz mia rów ki – za zna cza

Piotr Rut kow ski. – Wła ści ciel nie za wsze dys po -

nu je za ple czem, a cza sa mi po pro stu chce, że -

by do dat ko we roz mia ry by ły pod rę ką klien ta

i sprze daw cy. Je śli roz mia rów ka ma się zna leźć

w stre fie sprze da ży, moż na z nią po stą pić na

dwa spo so by: ukryć ją w szaf kach pod eks po -

zy cją (czy obok) lub po zo sta wić wi docz ną dla

klien ta. W przy pad ku dru gie go roz wią za nia bar -

dzo waż ne jest za cho wa nie mak sy mal ne go po -

rząd ku. Pół ki mu szą być jak naj le piej

do pa so wa ne wy mia rem do pu de łek, tak aby za -

cho wać har mo nię. Oko klien ta ma się cie szyć

eks po zy cją, a cha os na pół kach mógł by od cią -

gać je go uwa gę.

Wy bie ra jąc me ble, pa mię taj,
że but bu to wi nie rów ny
Ko lej ną cha rak te ry stycz ną ce chą skle pów

obuw ni czych jest se zo no wość ofer ty. La tem

sprze da je się bu ty, któ re są mniej sze i de li kat -

niej sze, zi mą dam skie ko za ki mo gą być bar dzo

wy so kie, a mę skie tra pe ry – wi zu al nie ma syw ne

i cięż kie. – W związ ku z tym pół ki eks po zy cyj ne

mu szą być usta wio ne na ta kich wy so ko ściach,

że by bu ty ze wszyst kich ko lek cji się na nich mie -

ści ły, lub też mu szą da wać moż li wość re gu la cji

po zio mu – pod kre śla Piotr Rut kow ski. Do stęp ne

są na ryn ku ta kie sys te my eks po zy cyj ne, któ re

two rzą kon struk cję me bla i da ją moż li wość prze -

aran żo wa nia eks po zy cji, a jed no cze śnie są bar -

dzo ma ło wi docz ne i dzię ki te mu ła two je

wpa so wać w prze strzeń skle pu.

Gdzie przy mie rzyć bu ty?
Pa mię taj my o miej scu, gdzie klient mo że wy god -

nie usiąść i przy mie rzyć obu wie. War to, że by ta -

kich miejsc by ło kil ka, by klient nie mu siał ich

szu kać z bu tem w rę ku. – Obok ko niecz nie mu -

si się zna leźć lu stro, naj le piej po ka zu ją ce ca łą

syl wet kę ku pu ją ce go. Miej sce do sie dze nia po -

win no być wy star cza ją co du że, tak że by klient -

ka mo gła na nim po sta wić to reb kę. Pa mię taj my

tak że o umiesz cze niu do dat ków tuż obok pod -

sta wo wych pro duk tów. Dzię ki te mu klien ci czę -

ściej de cy du ją się na za kup ak ce so riów, któ re

ide al nie pa su ją do oglą da nych bu tów – pod kre -

śla Piotr Rut kow ski.
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7. rad przy wy bo rze me bli:
• Należy przeanalizować cały proces zakupowy: jak klient porusza się po

sklepie, czego potrzebuje na każdym etapie zakupów, czy jest jakiś produkt

komplementarny, który możemy mu zaoferować.

• Warto korzystać z usług wykonawców oferujących projekty i wizualizacje. Na

tym etapie bardzo często wprowadzane są poprawki do koncepcji, a czasem

nawet następuje całkowita jej zmiana.

• Planując przestrzeń, pamiętajmy nie tylko o miejscu na ekspozycję, ale także

o ciągach komunikacyjnych, przestrzeniach przed lustrami i wokół lady.

• Wybierajmy solidne materiały. Żaden but nie będzie wyglądał atrakcyjnie na

meblu marnej jakości. Ponadto każda naprawa wiąże się z zamykaniem

sklepu lub utrudnieniami w sprzedaży. Dlatego unikajmy takich materiałów

i rozwiązań. To się nie opłaca!

• Korzystajmy z systemów ekspozycyjnych stworzonych z myślą o handlu.

Dzięki różnorodnym akcesoriom możemy je dopasować do każdej branży

i każdego rodzaju towaru. Jeden system pozwoli nam na ekspozycję obuwia

na półkach (szklanych, drewnianych, pleksi), sznurówek na haczykach,

torebek na wieszakach itd. Dzięki temu będzie możliwa zmiana wyglądu

ekspozycji.

• Jeśli zależy nam na czasie, szukajmy wykonawcy zapewniającego

kompleksowe podejście do tematu wyposażenia lokalu.

• Pamiętajmy o umowach, które będą wiązały wykonawcę terminem

zakończenia prac.

Podświetlana lada – innowacyjny pomysł!



Świa tło sprze da je to war!
Jed nym z naj waż niej szych ele men tów wy po sa -

że nia skle pu jest oświe tle nie. Mó wi się, że to

świa tło sprze da je to war. – Świa tła nie tyl ko mu si

być du żo – mu si ono też mieć od po wied nie pa -

ra me try, m.in. tem pe ra tu rę bar wo wą. Dzię ki te mu

ko lo ry bę dą ży we i unik nie my ich prze kła ma nia –

prze ko nu je Piotr Rut kow ski. Klient nie wyj dzie ze

skle pu z bu ta mi, któ re na uli cy, w świe tle dzien -

nym, ma ją in ny ko lor niż w sa lo nie.

Ja kie ma te ria ły na me ble: la -
mi no wa ne czy la kie ro wa ne? 
Obec nie pa nu je mo da na eklek tycz ne łą cze -

nie sty lów i ma te ria łów. Do nie daw na kró lo wał

mo der nizm z asce tycz ny mi kształ ta mi i zim ny -

mi ma te ria ła mi. W tej chwi li do mo der ni stycz -

nych me bli do bie ra ne są do dat ki w bar dzo

kla sycz nych i de ko ra cyj nych kształ tach. W tym

sa mym lo ka lu mo gą się więc po ja wić la da wy -

glą da ją ca jak od la na z be to nu i ozdob na sztu -

ka te ria na ścia nach. Al bo nad pro stą pod

wzglę dem kształ tów, wręcz su ro wą eks po zy -
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Schowek w meblach – świetne rozwiązanie na przechowywanie kartonów

Gotowe ekspozytory to propozycja na dobre zagospodarowanie ściany



cją mo że za wi snąć bo ga to zdo bio ny ży ran dol

w sty lu gla mo ur.

Ce gła i stal szczot ko wa na 
– do sko na ły efekt!
Po dob nie ma się spra wa z ma te ria ła mi. Bar dzo

mod na ostat nio czer wo na, ru sty kal na ce gła

świet nie pre zen tu je się w to wa rzy stwie sta li

szczot ko wa nej lub sta li ma lo wa nej na czar no.

– Mi mo zmien nych tren dów pod sta wo wym ma -

te ria łem, z któ re go wy ko nu je się me ble, na dal

jest pły ta me blo wa la mi no wa na al bo la kie ro wa -

na. Pro du cen ci płyt i la mi na tów wpro wa dza ją

no wo ści, któ re ide al nie kom po nu ją się w no wych

wnę trzach. Je że li głów ne ele men ty eks po zy cji są

zro bio ne z pod sta wo wych ma te ria łów, to sta no -

wią nie ja ko tło, na któ rym pre zen to wa na jest ko -

lek cja. Pa mię taj my, że mu szą pa so wać do

prze róż nych ko lo rów i struk tur obu wia. Ma jąc

więc stan dar do wą ba zę, na le ży ta kie wnę trze

oży wić do dat ko wy mi ele men ta mi wy koń cze nio -

wy mi. Mo że my po sza leć z la dą, lu stra mi lub pu -

fa mi – su ge ru je Piotr Rut kow ski.

Oczy wi ście za sto so wa ne ma te ria ły za le żą też od

bu dże tu wła ści cie la skle pu, ty pu do ce lo we go

klien ta i kla sy ofe ro wa nych pro duk tów. – Jed no -

cze śnie błęd ne by ło by my śle nie, że tyl ko bar dzo

dro gie ma te ria ły za pew nią wspa nia ły efekt. Wie -

lo krot nie spo ty ka my wnę trza, gdzie wy po sa że -

nie jest tak prze ła do wa ne i bo ga te, że od cią ga

uwa gę klien ta od pro duk tu, a nie o to w me blach

cho dzi – prze ko nu je Piotr Rut kow ski.

Co o me blach w skle pie
obuw ni czym są dzi 
je go wła ści ciel?

Jo an na Markowska, 
wła ści ciel ka skle pu obuw ni cze go w Ra do miu

– Wy strój skle pu two rzy

okre ślo ny kli mat wnę trza.

Ma to ogrom ne zna cze nie.

Dziś za ku py ma ją du żo in -

ny cha rak ter, niż 10 lat te -

mu. Klient jest bar dziej

wy ma ga ją cy, ma więk szą

świa do mość kon su men-

cką, zmie ni ły się prze pi sy re kla ma cyj ne, na ryn -

ku pa nu je du ża kon ku ren cja. Za ku py to dzi siaj

nie tyl ko sam pro ces za ku po wy: oglą da nie, przy -

mie rza nie, płat ność, ale rów nież jest to czas spę -

dzo ny ze sprze daw cą w skle pie, któ re go trak tu je

się jak do rad cę klien ta. Do brej ko mu ni ka cji na li -

nii sprze daw ca -klient, jak naj bar dziej sprzy ja

wnę trze skle pu. In ny cha rak ter ma ją bu ti ki, in ny

skle py osie dlo we czy sie cio we. Mam bar dzo du -

żo klien tek sta łych, któ re zna ją mnie od wie lu lat.

Wra ca ją i ku pu ją w mo im skle pie rów nież dla te -

go, że lu bią to miej sce. Me ble w skle pie obuw -

ni czym są waż nym prak tycz nym na rzę dziem

uła twia ją cym prze cho wy wa nie to wa ru, ale jed -

no cze śnie peł nią bar dzo waż ną ro lę ozdob ną,

któ ra na da je wnę trzu cha rak ter i sprzy ja za ku -

pom lub nie. Lu dzie lu bią ład ne miej sca, le piej

się w nich czu ją. Za ku py to dla wie lu przy jem -

ność, więc war to, by klien ci czu li się u nas kom -

for to wo i by mi ło spę dza li czas w przy ja znym

wnę trzu, któ re bę dzie im się po do ba ło. Me ble

ma ją peł nić funk cję prak tycz ną i ozdob ną jed -

no cze śnie, nie od wra ca jąc uwa gi od obu wia.

An na Ja ku biuk, 
wła ści ciel ka skle pu obuw ni cze go 

w Bia łym sto ku

– Otwar cie no we go punk -

tu sprze da ży Mój Styl

w Bia łym sto ku wią za ło się

ze stwo rze niem miej sca,

któ re za chwy ci swo ją pro -

sto tą przy szłych klien tów

przy cho dzą cych do nas

po raz pierw szy. Nie wąt pli -

wie do brze za pro jek to wa ne wnę trze lo ka lu prze -

sta je już być luk su sem, a sta je się stan dar dem.

Za ku py co raz czę ściej są for mą spę dza nia wol -

ne go cza su, ład ne oto cze nie jest nie tyl ko ce nio -

ne, ale wręcz wy ma ga ne. W związ ku z tym

po sta no wi li śmy na wią zać współ pra cę z fir mą

TRL Tra der Li ne, któ ra pro fe sjo nal nie zaj mu je się

pro jek to wa niem i wy ko ny wa niem me bli skle po -

wych. Po twier dze niem traf no ści na szej de cy zji

był uda ny pro jekt 3D, pa su ją cy do pre zen to wa -

ne go to wa ru i uka zu ją cy je go atu ty, a tak że wi -

zu ali za cja wy po sa że nia, któ ra po ka za ła, jak

efek tyw nie zo sta ła wy ko rzy sta na prze strzeń

skle po wa. Ko lo ry sty ka bia ło -czer wo na pod kre -

śla ele gan cję i wy so ką ja kość eks po no wa ne go

obu wia. Me ble zo sta ły wy kro jo ne na mia rę, ide -

al nie do pa so wa ne do wiel ko ści pu de łek z bu ta -

mi. W me blach za sto so wa no er go no micz ne

roz wią za nia. Część eks po zy cyj na współ gra z la -

dą i uzu peł nia się z po zo sta ły mi ele men ta mi.

Jest to bez wąt pie nia wa bik dla klien tów, ale by -

naj mniej nie prze są dza jesz cze o za ku pie pro -

duk tu znaj du ją ce go się w ofer cie Mo je go Sty lu.

Są dzę, że od po wied nia eks po zy cja obu wia,

uka zu ją ca je go ory gi nal ność oraz po twier dza ją -

ca je go wy so ką ja kość, jest czyn ni kiem, któ ry

mo że osta tecz nie skło nić klien ta do za ku pu.

Eks po zy cyj ne me ble skle po we są jed nym z naj -

waż niej szych ele men tów kreu ją cych prze strzeń,

sta no wią rdzeń wy po sa że nia. Uwa żam, że war -

to za in we sto wać w wy po sa że nie o wy so kiej ja -

ko ści, es te ty ce wy ko na nia i wy trzy ma ło ści. Klient

jest co raz bar dziej spo strze gaw czy i wy ma ga ją -

cy, zwra ca uwa gę nie tyl ko na ta kie szcze gó ły

jak ko lor ścian czy de ko ra cje, ale przede wszyst -

kim na wy po sa że nie, dla te go też jest to in we sty -

cja, któ ra mo im zda niem w przy szło ści się

zwró ci. 

Głów na ro la na le ży do bu ta!
W wie lu skle pach obuw ni czych po sta wio no na

mi ni ma li stycz ne me ble no wo cze sne, są jed nak

ta kie skle py obuw ni cze, w któ rych dum nie sto ją

an ty ki. Pu fę do przy mie rza nia obu wia za stę pu je

an tycz ny fo tel, pro sty re gał na obu wie – bo ga to

rzeź bio ny me bel drew nia ny z daw nych lat.

Eklek tyzm jest rów nież czę sto spo ty ka nym sty -

lem w wie lu skle pach obuw ni czych. War to pa -

mię tać, że me ble nie mo gą przy ćmić bu tów, bo

to one są tu naj waż niej sze!
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W witrynie można wyeksponować logo producenta


