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~Iagovne skupine

IZMENJAVA ZNANJ ZA'VEČJE ZADOVOU,EVANJE POTROŠNIKOVIH POTREB

Zmagovalna· kombinacija je
v medsebojnem sodelovanju

Na upravljanj~ z blagovnimi skupinami moramo gledati z dveh zornih kotov -: proizvajalčevega in
trgovčevega. Ce vsak od njiju svoje znanje upravljanja z blagovnimi skupinami združita v celoto, potem'
dobimo zmagovalno kombinacijo. Na tovrstnem razmišljanju in delovanju temelji celoten proces
upravljanja z blagovnimi skupinami, ki ima na koncu neverjetne pozitivne rezultate za vse udeležence.

Avtorica: Andreja Avberšek,
lastnica in direktorica,
Category Consulting,
andreja.avbersek@categorycon-
sulting.eu

Oupravljanju z bla-
govnimi skupinami
govorimo že vsaj de-

. setletje. Zelo veliko
je bilo že napisanega

in povedanega, na žalost pa je
». v praksi vsega tega videti bolj
malo. Še nekaj let nazaj je vsak
proizvajalec oz. trgovec veliko
pozornosti namenjal upravlja-
nju z blagovnimi skupinami,
danes pa je slika (žal) ravno
obratna; le redki proizvajalci
imajo zaposlene na področ-
ju upravljanja z blagovnimi
skupinami. Razlogi se skriva-
jo največkrat v varčevanju ali

celo v dejstvu, da podjetja naj-
večkrat ne vedo, kaj bi počeli
s to funkcijo in kje bodo imeli
koristi.

storitve, nizko ceno, primerne
izdelke. Iščejo predvsem pri-
merno ceno za kakovost.

Izredno pozitivni
rezultati
Upravljanje z blagovnimi sku-
pinami lahko najdemo tako
rekoč v vseh proizvodnih in
trgovskih podjetjih ter v vseh
funkcijah, ki so povezane z
izdelkom, bodisi z nastan-
kom izdelka bodisi z njegovo
prodajo. Na upravljanje z bla-
govnimi skupinami moramo
gledati v tem primeru samo
z dveh zornih kotov: proi-
zvajalčevega in trgovčevega.
Če pa vsak od njiju svoje zna-
nje upravljanja z blagovnimi
skupinami združita v celoto,
potem dobimo zmagovalne
kombinacijo. Na tovrstnem
razmišljanju in delovanju te-
melji celoten proces upravlja-
nja z blagovnimi skupinami,
ki ima na koncu neverjetne

pozitivne rezultate za vse ude-
ležence.

Zakaj upravljanje
z blagovnimi skupinami
Vsekakor je področje uprav-
ljanja z blagovnimi skupinami
(VES) izjemno pomembno
tako za proizvajalce kot tudi
za trgovce. Še več, ta funkci-
ja postaja iz dneva v dan bolj
nepogrešljiva, saj so razmere
na trgu zelo zahtevne. po-
znavanje (svojih) kupcev je
vsak dan bolj nujno, saj so
le-ti postali zelo informirani
na vseh področjih. Kupci so
se zelo spremenili -. minili so
časi, ko je proizvajalec razvil
nov izdelek, ga postavil na
polico, izdelku privoščil ne-
kaj marketinga in izdelek se je
prodajal kot za med. Sedanji
časi so vse prej kot rožnati.
Vedno sem trdila, da uprav-
ljanje z blagovnimi skupinami
ni potrebno, dokler vsako leto
rasteš, prodaš vse, kar si zami-
sliš, trg ni konsolidiran, kupci
nimajo in tudi ne potrebujejo
oziroma niti ne iščejo prav
veliko informacij in nimajo
finančnih omejitev. Prav zato
postaja upravljanje z blagov-
nimi skupinami danes nadvse
pomembno - trg je konsoli-
diran, konkurence je več kot
dovolj, kupci so informirani
in izbirčni, imajo finančne
omejitve. Žal se ne zadovolji-
jo samo z bližino prodajalne,
ampak želijo visoko kakovost

Komerciala v preteklosti
V preteklosti je imela komer-
ciala v trgovskem podjetju
eretežno nabavno funkcijo.
Se sama se spomnim svojih
začetkov, ko smo imeli v ko-
merciali zelo omejeno odloče-
valsko funkcijo, ki je temeljila
predvsem na uvrstitvi izdelka
v prodajni sortiment. Šlo je
za popolnoma subjektivno
odločitev, ali je posamezen
izdelek zanimiv za kupca ali
ne. Takrat nismo imeli no-
benih prodajnih podatkov in
odločali nismo niti o malopro-
dajni ceni. Maloprodajna cena
posameznega izdelka se je ob-
likovala na prodajnem mestu s
t. i. maržovnikom, ki je določal
maržo posamezne blagovne
skupine. Odločali smo sicer
tudi o izdelkih v promociji,
ampak zgolj selektivno, saj so

Prednosti za vse
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Slika 1: Kakovostno upravljanje z blagovnimi skupinami prinese
pozitivne rezultate za vse udeležence.
Vir: Category Consulting, 2013.
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hovo specializirano znanje
je osredotočeno na svojega
kupca ter na format, v kate-
rem se kupec nahaja. Vodja
blagovne skupine mora najti
pravilno razmerje med bla-
govnimi skupinami, da lahko
doseže ciljne ključne kazalni-
ke uspešnosti (KPI). Pri tem
mu je zelo v pomoč znanje
produktnega vodje vseh izdel-
kov / kategorij, ki jih upravlja.
Ce združita moči in znanje,
potem je nadaljevanje zgodbe
zagotovo zelo uspešno. Videla
sem primere, ko je vrednost-
na prodaja kategorije zaradi,

Izmenjava znanj
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Slika 2: Sodelovanje trgovca in dobavitelja v procesu upravljanja
z blagovnimi skupinami
Vir: Category Consulting, 2013.

nam dobavitelji (največkrat)
že na pogajanjih predstavi-
li njihove želje in mi smo jih,
zaradi svojega nepoznavanja
blagovnih skupin in potrošni-
ka, najpogosteje uresničevali.
Prostora nismo obvladovali
iz komerciale, ampak je o legi
in postavitvi izdelka na poli-
ci odločal poslovodja ali celo
trgovski potnik dobavitelja.

, Bolj močna kot je bila potniška
mreža posameznega dobavite-
lja, boljšo pozicijo je imel po-
samezen izdelek na polici. Ka-
teri izdelki se bodo prodajali v
posamezni prodajalni, je bila v
glavnem odločitev poslovod-
je oz. trgovskega potnika, če'
je uspel poslovodjo prepričati
za naročilo izdelka. Kupci so
seveda v tejprodaja1ni izdelke
kupovali, vendar je obstajala
velika verjetnost, da na izbi-
ro niso imeli pravih izdelkov.
Pred UBS je tako prodajalno
»vodil« dobavitelj - določal
je prodajni sortiment in lego
na polici, maloprodajno ceno

-je kreiral skozi nabavno ceno,
promocije so bile odvisne od
aktivnosti dobavitelja. Vse to je
vodilo v polne police izdelkov,
vendar ne izdelkov, ki jih želijo
kupci. In posledično v pove-
čanje zalog prodajalca.

Upravljanje z
blagovnimi skupinami
Upravljanje z blagovnimi
skupinami obrača zgodbo na
glavo. Ključno je poznavanje
potrošnika in njegovega ob-
našanja skozi tridimenzional-

no analizo prodaje (formati,
kupci, izdelki), analizo proda-
je promocijskih izdelkov, po-
znavanje obnašanja potrošni-
ka na trgu in predpolico. Vse
to vodi k zadovoljstvu vseh
treh udeležencev - kupca, tr-
govca, dobavitelja. Potrošnik
je zadovoljen, saj najde prave
izdelke na pravem mestu, po

. .. . .
praVI ceru m v praVI promOCI-
ji. Trgovcu se zato poveča pro-
daja, zmanjšajo se zaloge in,
nenazadnje, poveča se marža.
Dobaviteljem se poveča pro-
daja, zmanjšajo se zaloge in
optimizira se njegov prodajni
sortiment, ki je v nasprotnem
primeru samo breme. Razbre-
meni se tudi vloga trgovskih
potnikov, saj jim ni potrebno
več prodajati / ponujati izdel-
ka, ampak je njihova primarna
vloga pravočasna dobava.

Ključno je sodelovanje
Za kvaliteten UBS je nujno
potrebno sodelovanje med
dobaviteljem (proizvajalcem)
in trgovcem, saj dobavitelj
najbolje pozna svoje izdelke,
Produktni vodje (Brand Ma-
nagerji) so specialisti za posa-
mezne blagovne skupine. Če
želijo namreč kakovostno ob-
vladati svoje obstoječe izdelke
in razvijati nove, morajo zelo
dobro poznati kupce, celotno
blagovno skupino in konku-
renco. Na drugi strani trgo-
vec in njegovi vodje blagovnih
skupin (Category Managerji)
obvladujejo več blagovnih
skupin in več formatov. Nji-

Tako v trqevskih kot tudi v proizvodnih podjetjih je
pomanjkanje časa, in/ali znanja največkrat razlog za
neuspešno in neučinkovito upravljanje z blagovnimi
skupinami. Zavedati se morate, daje upravljanje z bla-
govnimi skupinami (UBS) ključno za razvoj, market-
ing in prodajo izdelkov, blagovne znamke ali blagovne
skupine. Ste mogoče pomisliti, da bi UBS prepustili
strokovnjakom v zunanje izvajanje?

Z vami želimo deliti bogato znanje s področja upravl-
janja z blagovnimi skupinami, pridobljeqo in podprto
s širokim strokovnim znanjem, večletni mi izkušnjami
in odličnim poznavanjem trga. Verjamemo, da uspešen
prenos znanja in vzajemno učenje lahko prinese

"izjemne prodajne rezultate tudi v vašem podjetju.

o podjetju (ategory(onsulting

takšnega sodelovanja zrasla za
neverjetnih 30 %.

Za uspešno upravljanje z
blagovnimi skupinami so
izjemno pomembni podatki;
kakovostni podatki o potroš-
niku, prodaji, prodaji na trgu,
trendih. Naj vam ne bo žal in-
vestirati v podatke in v ljudi -
upravljanje z blagovnimi sku-
pinami je namreč prihodnost
za izjemne rezultate. Prostora
za izboljšanje je še več kot do-
volj. Zberite pogum in začni-
te že danes vpeljevati UBS v
redni proces dela. •
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• strokovno svetovanje,

Za trgovska in proizvodna podjetja nudimo:

• upravljanje z blagovnimi skupinami,

• analizo blagovne skupine s priporočili trženjskega
spleta ter izdelavo planogramov in realogramov.

Ni vse odvisno od izdelka, temveč tudi oa strategije.
Odločitevje vaša.

• izobraževanja in delavnice,
r
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