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DKR MERCHANDISING

Fundada em 2011 na cidade de Curitiba e atuando na área de Merchandising. 
Atualmente atendendo os estados do Paraná e Santa Catarina.

Excelência no atendimento aos clientes, gestão das operações de Merchandising e 
Trade Marketing, com uma equipe altamente capacitada para executar de maneira 
eficaz todo o planejamento direcionado aos PDVs, contando com  monitoramento 
online e controle de equipe nas ações.

A DKR Merchandising tem como premissa a valorização de seus colaboradores, buscando sempre aprimorar 
seus conhecimentos e capacitando-os, além de dar o total suporte para a satisfação dos colaboradores em relação 
a oportunidades de carreira, e como  meta, a qualidade de vida.

Tornar-se referência em 
planejamento e execução 
no merchandising de PDV e 
Trade Marketing.

Evoluir e proporcionar no 
ambiente da loja a melhor 
situação para o cliente e o 
shopper, assim criando o 
vinculo entre ambos.

Valorizamos as pessoas a 
equipe o cliente a excelência 
no atendimento de prestação 
do serviço e no resultado.

Visão

A MELHOR MANEIRA DE PREVER O FUTURO É  
CRIÁ-LO!

Missão Valores
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Trade Marketing

MERCHANDISING
“o conjunto dos instrumentos de comunicação, promoção, demonstração e exposição do produto no ponto de 
venda, visando estimular a compra imediata pelo consumidor.” A AMA – American Marketing Association (apud 
DIAS, 2003)
A DKR Merchandising trabalha com sistemas de promotores:
Compartilhados;
Exclusivos;
Ações promocionais: Degustação, distribuição de brindes, campanhas, feiras, promoções sazonais, entre outras.

AÇÃO
O ponto de venda deve ser “trabalhado” para atender a demanda do seu público alvo, sendo assim, fatores como 
a localização do pdv, o layout, a seleção de mercadorias, a divulgação interna e externa, a exposição de produtos, 
inclusive o vitrinismo, as demonstrações e ofertas diretas ao consumidor, operações de crediários e os serviços à 
clientela são exigências para o bom desempenho comercial de um estabelecimento.(MIRANDA,1997). 
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Atendimento canais
Farma, Alimentar, Cosméticos e Utilidades

A DKR Merchandising é especialista em atendimento Carnal Farma.
Redes atendidas:

Canal Farma:
Nissei
Descontão
Call Farma
Morifarma
Panvel
Raia
Iguatemi
Flemming (Ponta Grossa)
Estrela (Cascavel)

Canal Alimentar:
Condor
Rede WMS 
(Walmart|Mercadorama|Big|San´s Club)
Muffato
Carrefour
Grupo Pão de Açúcar (Extra|Pão de 
Açúcar)
Jacomar
Atacadão
Rio Verde
Armazém da Maria
Tozzeto (Ponta Grossa)
Super. Vitor (Ponta Grossa)
Irani (Cascavel)

Canal Departamento:
Casa China
Kalunga
Petz (Curitiba; Londrina)
Tim Aquilow
Pernambucanas

Canal Cosmético:
Casa Costa
Piva Cosméticos
Léo Cosméticos
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Focado na gestão das operações de merchandising e Trade Marketing, com monitoramento e controle de equipe 
nas ações no PDV. Acompanhamento Online de fotos dos PDVs, produtos com rupturas, quantidade real nas lojas, 
pesquisa de preços, ações da concorrência entre outras informações exclusivas.

O Agile oferece um conjunto abrangente de recursos e funcionalidades de gerenciamento de processos exclusivos 
que possibilitam o acompanhamento em tempo real de toda a operação.
Relatórios de fotos, rupturas, validade e diversas informações necessárias para um planejamento adequado.

Trabalhamos com o sistema  AGILE PROMOTER de gestão de Merchandising e Promotores no PDV.

Atendimento canais
Farma, Alimentar, Cosméticos e Utilidades



www.dkrmerchandis ing .com

Objetivos e Resultados

Verificar os estoques, acompanhar a falta dos produtos no PDV, manter e ampliar os espaços dos produtos nas gôndolas, fazer 
pesquisas de preços e ações dos concorrentes, observar o fluxo da loja e aplicar o 
material de merchandising.

O Conhecimento dos produtos e de seus consumidores fazem a diferença no resultado.
•MelhorareotimizarasfrentesdoPDVdestinadasaosprodutos;
•ManteroPDVlimpoeorganizado;
•ManteroPDVsempreabastecidodeprodutos;
•Verificaçãodoprazodevalidadedosprodutos;
•Substituiçãodosprodutosdanificadose/oucomlacrerompido;
•Instalaçãodematerialpromocionalnointeriordaloja;
•Relatóriodefotos;
•Relatóriodepreços(próprios/concorrentes);
•FIFO/FOFI;
•Controledeestoque;
•Montagemdepontospromocionais;
•Instalaçõesdemateriaispromocionais;
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Marketing, Merchandising e Eventos

A Força do Ponto de Vendas ressalta que as técnicas de merchandising têm por objetivo chamar a atenção para o ponto de venda, destacando o produto, 
tornando-o acessível ao cliente e criando um ambiente favorável à compra.

A DKR Merchandising conta com uma área de promoções e eventos.

Marketing Promocional é a atividade do marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da interação do marketing promocional 
junto ao seu público alvo, alcançar os objetivos estratégicos de construção de marca, sensibilização, persuasão, vendas e fidelização de clientes.
A DKR Merchandising cria e executa ações promocionais em diferentes formatos, diferenciando cada uma delas de acordo  com a necessidade dos 
nossos clientes.
Surpreenda através do marketing promocional!
De visibilidade a sua marca e seu produto no PDV, chamando a atenção e apresentando o produto destacando e 
tornando-o acessível ao cliente.

No planejamento da DKR Merchandising, oferecemos aos nossos clientes ações em datas comemorativas, como:

•Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dias das Crianças, Dia Mundial da Saúde, Entre outras.
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Sala para treinamento e palestras para até 50 pessoas, ideal para treinamentos, dinâmicas em grupos, 
workshops  e  palestras.

•Internet rápida / wi-fi;
•Projetor Epson;
•Flip-Chart;
•Sala ampla, clara e arejada;
•Serviço com água e café (copa);
•Banheiros masculino e feminino independentes;
•Excelente localização;

Horários disponíveis:
Segunda à Sexta:
das 08:00 às 12:00 / 13:30 às 17:00
Sábados:
das 08:00 às 11:00

Serviços extras:
Coffe Break

Estrutura
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Contato:
Rodrigo Kozlowski

dkrmerchandising@gmail.com
41. 3668 2079

41. 99936 3901

Contato:
Gisele Simões

marketingdkr@gmail.com
41. 3668 2079

41. 99997 1920

Rua Dr. Goulin, 91b - Alto da Glória / Curitiba

Localização


