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KIM JESTEŚMY

Golden Serwis to firma z piętnastoletnim doświadczeniem w branży

wsparcia sprzedaży w sieciach handlowych.

Realizujemy z powodzeniem zlecenia z zakresu leasingu pracowniczego,

merchandisingu i promocji. Każdy proces naszego działania jest ustalany

pod potrzeby klienta, tak by szybko i elastycznie oraz konkurencyjnie

dostosować się do zmieniającego otoczenia. Cechuje nasz szybkość

działania i ciągły nadzór nad zleceniem. Nasi Koordynatorzy działają na

terenie całego kraju.

W czasie lockdownu sieci handlowe cały czas pracowały, a razem z nimi

w rygorze sanitarnym nasi pracownicy. Nieprzerwanie świadczyliśmy

usługi na wszystkich działach w sieciach handlowych



KIM JESTEŚMY

Wiedza i doświadczenie

Eksperci 

Skala działania (ogólnopolski zasięg)

Technologia

Bezpieczeństwo (standing, finansowanie)

✓ Specjalizujemy się w dostarczaniu efektywnych

rozwiązań wspierających sprzedaż

✓ Należymy do grona profesjonalistów w Polsce

✓ Od 15 lat zapewniamy leasing pracowniczy oraz

profesjonalne wsparcie procesów sprzedaży

i merchandisingu wiodącym firmom

✓ Zatrudniamy zespół profesjonalistów

z ekspercką wiedzą i dużym doświadczeniem

✓ Pomagamy zmieniać wygląd wewnątrz sieci

(przebudowy - remodeling i rebranding



CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Merchandising 
i procesy wsparcia 

sprzedaży

Merchandising

Zarządzanie 
POSM

Badania 
w punktach 
sprzedaży

Leasing 
pracowniczy

Leasing 
pracowników 

tymczasowych

Organizowanie
zastępstw 
personelu

Remodeling 
punktów 

handlowych

Outsourcing 
sprzedaży

Outsourcing sił 
sprzedaży

Akcje 
sprzedażowe

Audyty 
procesów 

sprzedażowych

Promocje 
sprzedaży

Promocje 
w punktach 
sprzedaży

Promocje 
konsumenckie

Tajemniczy 
klient



STRATEGIA DZIAŁANIA

Nasze usługi realizujemy poprzez:

✓ Doświadczenie managerskie - skupione na rozwiązaniach

✓ Sprawność operacyjną - elastyczność i egzekucja

✓ Technologię - zarządzanie informacją

✓ Funkcję HR - rozwój pracowników



STRUKTURA TERENOWA
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✓ Trzydziestu dwóch Koordynatorów 

Regionu

✓ Dziewiętnastu Supervisorów

✓ Wsparcie:

❖ Pomoc DO i PM

❖ Nadzór logistyczny



DLACZEGO MY

✓ Realizacja zlecenia zgodna z zapotrzebowaniem Klienta

✓ Strategia oparta na rozwiązaniach

✓ Perfekcyjna egzekucja 

✓ Zarządzanie informacją

✓ Inwestowanie w pracowników



MERCHANDISING

✓ Ogólnopolski zasięg

✓ Sieci handlowe w kanale nowoczesnym oraz punkty handlowe w kanale 

tradycyjnym

✓ Baza ponad 380 merchandiserów

✓ Rozbudowana Struktura Terenowa

✓ Zatrudnienie na podstawie:
Umowy zlecenie

Umowy o współpracy

Umowy o pracę



WDROŻENIE merchandisera

Podpisanie umowy z pracownikiem

Przekazanie materiałów szkoleniowych

Szkolenie wstępne przy półce z udziałem Koordynatora Regionu oraz PH

Szkolenie permanentne po trzech dniach pracy MR

Test wiedzy po siedmiu dniach MR

Ocena pracy MR przez Koordynatora Regionu 



LEASING PRACOWNICZY

✓ Dostarczanie pracodawcy personelu pomocniczego; 

(pracownicy kas, magazynów, hali, etc.)

✓ Remodeling i przebudowy punktów handlowych

✓ Baza około 2896 pracowników tymczasowych 

✓ Ogólnopolski zasięg obejmujący wszystkie sieci handlowe



OUTSOURCING

✓ Optymalizacja kosztów

✓ Rekrutacja, zatrudnienie i szkolenie zespołu

✓ Zarządzanie, kontrola, regularny nadzór

✓ Odpowiedzialność za wyniki



AUDYTY I PROMOCJE

✓ Tajemniczy klient

✓ Badania cen, udziałów półkowych, aktywności konkurencji

✓ Dokumentacje zdjęciowe

✓ Promowanie produktów

✓ Degustacje

✓ I inne…
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