
PIZZERIA

Właśnie zaczynasz pierwszy dzień w nowej pracy. Jesteś sprzedawcą w pizzerii. Twoje wynagrodze-
nie zależne jest od obsługi stałych klientów i to stanowi podstawę wynagrodzenia. Jednak duża część 
Twojego wynagrodzenia zależna jest od zysku jaki pizzeria generuje w miesiącu na który składa się zysk 
z poszczególnych dni. Do Twoich obowiązków również należy stałe uzupełnianie zapasów do produkcji 
pizzy (świeże surowce - które możesz sprzedać tylko dziś).

Pracę zaczynasz o godz. 9. Pizzerię otwierasz o godz. 11. Dostałeś od swojego pracodawcy wykaz 
czynności do wykonania między innymi w tym czasie. Żeby ułatwić Ci start w nowej pracy właściciel 
dał Ci listę czynności, które między innymi w tym czasie wykonywał zazwyczaj Twój poprzednik w ciągu  
2 godzin od 9.00 do 11.00. Do tych czynności właściciel zaliczył:  Ustawienie stolików, Odkurzanie podło-
gi, Grzanie pieca, Materiały reklamowe w oknach na stołach i przy barze, Przygotowanie kasy, Rozliczenie, 
Zamówienie świeżych produktów do produkcji (dostawca przywozi produkty w ciągu pół godziny).

Poniższa lista zakłada ile czasu poświęcał Twój poprzednik na czynności operacyjne:

• Ustawienie stolików - 20 minut
• Odkurzanie podłogi - 20 minut
• Grzanie pieca - 10 minut
• Materiały reklamowe w okna, stoły i przy barze - 15 minut
• Przygotowanie kasy, rozliczenie gotówki - 15 minut
• Zamówienie świeżych produktów do produkcji (dostawa przywozi w ciągu pół godziny) - 20 minut

Sytuacja:
Wiesz, ze tego dnia (dziś jest czwartek) zazwyczaj sprzedaż jest na poziomie 73 pizze. Często 
rozkład zamówień wygląda następująco: 
• o godzinie 12.30 zamówienie składa zakład szewski, sztuk 10 pizz
• o godzinie 14.00 zazwyczaj przychodzi zespół handlowców, jest to około 6 osób. Jeden z nich nie je 

pizzy. Zamawiają zazwyczaj około 4 pizze.
• o godzinie 14.30 zamówienie składa też biuro rachunkowe, w ilości około 15 pizz
• o godzinie 15.00 zazwyczaj otrzymujesz zamówienie z zakładu krawieckiego, często zamawiają 

około 8 sztuk. 

Witaj, ćwiczenie to jest elementem programu rozwojowego z zakresu aktywnej sprzedaży. Często na-
sza praca w sprzedaży polega również na obsłudze stałych klientów. Przeczytaj uważnie poniższą sytu-
ację indywidualnie a następnie zespołowo zaplanuj rozpoczęcie Twojego dnia pracy. W tym ćwiczeniu 
wykształcisz umiejętność planowania i trzymania kontroli nad procesem sprzedaży. Powodzenia…



Zatem Twoje zadanie brzmi:

1. Ustal priorytety
2. Ustal chronologię czynności 
3. Zapisz uzasadnienie dlaczego tak chcesz ułożyć Twoje przygotowanie?
4. Przygotuj się do krótkiej prezentacji Waszej koncepcji.

Zapisz jakie wnioski i refleksje płyną dla Ciebie z tego ćwiczenia:

1.  

2. 

3. 

Twoje zadanie w zespołach:
Chcesz dobrze rozpocząć pierwszy dzień pracy. Pamiętaj, że różne Twoje czynności mogą spowodować 
zwiększenie sprzedaży lub dzięki nim unikniesz nadmiernych kosztów. Pamiętaj, że część Twojego wyna-
grodzenia zależy od zysku jaki wygenerujesz w danym dniu. 
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