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Onninen Express kiedyś… 

Już sama nazwa sugeruje idealne połączenie znanej 
na rynku techniczno-budowlanym marki Onninen  
z szybkością i sprawnością obsługi klientów. 
W latach 2014-2016 otwarto w sumie 11 samoobsłu-
gowych oddziałów pod szyldem Onninen Express, 
który jest przede wszystkim konkretną koncepcją i 
filozofią obsługi klienta, przeznaczoną w szczegól-
ności dla instalatorów.
Oparta jest ona na dogodnej lokalizacji i dostępno-

ści towarów, czytelnym układzie produktów na pół-
kach i sprawnej komunikacji w zakresie konkretnych 
grup produktowych i docelowych odbiorców.

Onninen Express z nową koncepcją

Dynamicznie rozwijający się rynek nieustannie wery-
fikuje kierunki rozwoju, dlatego firma Onninen zde-
cydowała się na powtórne przemyślenie, czym tak 
naprawdę ma być punkt Onninen Express dla klien-
tów i i jakie są ich aktualne oczekiwania. 

Onninen Express to sieć samoobsługowych oddziałów, w których instalatorzy mogą szybko  
i sprawnie kupić towary prosto z półki. W oddziałach tych zastosowano najlepsze praktyki  
DIY dostosowane do koncepcji Business to Business.

Onninen Express według 
nowej koncepcji sprzedaży

Towar prosto z półki, czyli oddziały samoobsługowe

Onninen sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
tel. 22 567 90 00
www.onninen.pl, info@onninen.pl

r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl


17s t r.0 4 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Pilotażowy punkt przy Zabłockiej  
w Warszawie

6 marca 2017 roku otworzyliśmy pilotażowy punkt 
Onninen Express w Warszawie przy ulicy Zabłockiej 9. 

Jesteśmy z niego dumni i mamy nadzieję, że zosta-
nie dobrze przyjęty przez naszych obecnych i no-
wych Klientów. 

Nowy rozdział w historii Onninen…

…właśnie się rozpoczął, a my jesteśmy dumni, że 
tworzymy go razem z naszymi Klientami, tymi obec-
nymi i tymi, którzy zauważą pozytywne zmiany, ta-

kie jak nowe punkty sprzedaży Onninen Express  
i przekonają się, że współpraca z Onninen jest po 
prostu dobra, spokojna, uczciwa i opłacalna.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego 

Expressu na Zabłockiej i podzielenia się z nami swo-
imi uwagami, tymi dobrymi i tymi krytycznymi. Chce-
my zmieniać się dla naszych Klientów tak, aby byli  
z nas zadowoleni.

Czego spodziewać się w nowych oddziałach  
Onninen Express?

Zastosowaliśmy najlepsze praktyki DIY dostoso-
wane do koncepcji Business to Business. 
• Przede wszystkim zwiększyliśmy zakres asorty-
mentu dostępnego natychmiast z półki. W naszym 
pilotażowym punkcie w Warszawie liczba indeksów 
wzrosła z 4200 do 5800 na tej samej powierzchni, uzy-
skując docelowy parametr 1000 indeksów na 100 m2. 
• Opracowany został również nowy i bardziej czy-
telny układ organizacyjny i funkcjonalny naszych 
lokalizacji. 
• Właściwych proporcji nabrała przestrzeń sprze-
daży Express i przestrzeń cross-dock dla więk-

szych dostaw. Towary zostały ułożone na pół-
kach w czytelnym podziale na branżę elektryczną 
i hydrauliczną oraz na docelowe zastosowanie 
produktu. Klienci mogą posługiwać się specjal-
nie dobranymi i oprogramowanymi kolektorami 
danych, które umożliwiają szybką i jednoznacz-
ną identyfikację kupowanego towaru. 
• Ciekawym rozwiązaniem jest również „wyspa ob-
sługi Klienta”, usytuowana w centrum życia oddziału, 
gdzie nasi handlowcy są zawsze widoczni, dostępni 
i pomocni oraz wyposażeni w czytniki kodów kre-
skowych, aby dodatkowo usprawnić proces obsługi.

Wielka Promocja Onninen

Wiosenne przebudzenie

Każdego miesiąca wygrywają najwyższe wzrosty zakupów
Czas trwania: 1 marca – 31 maja 2017 r.

>> Więcej o promocji <<

Zmieniamy się dla Ciebie –  
Express Onninen Warszawa Zabłocka  
– PrZEjdź
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