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S temeljito analizo do ustreznih
taktik trženjskega spleta
posamezne blagovne skupine
Ugotovili smo že, da se urejanje prodajnih polic začne z dobro analizo nakupnih navad vaših kupcev, saj
bodo hitro opravili svoje nakupe in se tako z veseljem vračali k vam. Le s kakovostno analizo lahko vsaki
blagovni skupini določimo ustrezno vlogo, strategijo in taktike trženjskega spleta. Ključnega pomena pa
je tudi opredelitev pravilnih ciljnih kazalnikov uspešnosti poslovanja (KPI), saj le-ta zagotovi pravočasno
. spremljanje uspešnosti in ustreznosti postavljenih strategij.
Avtorica: Andreja Avberšek,
lastnica in direktorica,
Category Consulting,
andreja.avberse~k@
categoryconsulting.eu

Le celovita analiza blagovne skupine z vseh vidikov lahko pripelje do uspešnih
strategij in taktik ter posledično do pozitivnih poslovnih rezultatov.
Slika 1: Analiza blagovne skupine
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TRG

·

·
··
·

··

otem ko smo vsaki
blagovni skupini določili njeno vlogo, je
pred
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trgovec kot tudi proizvajalec
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Znotraj posameznega sklopa
si moramo znati odgovoriti na
čim več vprašanj, da bi lahko
razumeli obnašanje potrošnikov posamezne blagovne skupine. Vsako analizo blagovne
skupine moramo vedno pripravljati tako, da začnemo z
analizo blagovne skupine kot
celote in se nato spuščamo v
analize vedno večjih podrobnosti (analizo podsegmentov,
blagovnih znamk in nazadnje
izdelkov).
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lahko razdelimo na štiri večje sklope analiz: analizo trga,
potrošnika, trgovca in do-

Skozi analizo trga moramo
pridobiti odgovore o prodaji
na trgu, trendih, priložnostih
za rast in razvoj posamezne
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blagovne skupine. Treba je
narediti temeljito primerjavo
celotnega trženjskega spleta
z vso konkurenco na trgu in
poiskati priložnosti za izboljšavo obstoječih KPI-jev. Analiza potrošnika je med najpomembnejšimi, saj moramo
zelo dobro poznati naše obstoječe in potencialne kupce.
Treba je pridobiti odgovore
na vprašanja, ali z našim obstoječirri trženjskim spletom
zadovoljujemo potrebe kupcev. Ključni so osnovni podatki o kupcih: demografski
podatki, življenjski slog, kdaj
se pojavljajo nakupi, sezonski vplivi, ir kakšnih formatih

kupujejo posamezni segmenti
kupcev, kakšen je delež promocijske prodaje in prodaje
izdelkov
trgovskih
znamk
ipd. Z analizo
poslovanja pridemo do pomembnih
ugotovitev o tem, kakšno je
naše poslovanje v primerjavi
s celotnim trgom. Zanimajo
nas količinska in vrednostna
prodaja, prodaja po različnih
prodajnih formatih, prodaja
po regijah, stopnja storitve,
vezave zalog, produktivnost
asortimenta in prodajnih polic, učinkovitosti in uspešnost
posamezne promocije ipd. Na
koncu sledi še podrobna analiza dobaviteljev oziroma nji-
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Da bomo znali izmeriti uspešnost in učinkovitost postavljenih takti k,
si moramo postaviti merila uspešnosti za vsako BS.
Slika 2: Planiranje in spremljanje ciljnih KPI-jev posamezne blagovne skupine
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hovih blagovnih znamk. Zanima nas primerjava deležev
blagovnih znamk na trgu in
pri nas, trendi prodaje blagovnih znamk, dobičkonosnost
blagovnih znamk; učinkovitost dobaviteljev, pravočasne
dobave ipd.
.
Primerjalno analizo trga in
poslovanja je možno pripraviti na zelo enostaven način s
preglednicami, lahko pa si pomagate z najnovejšim orodjem
na trgu Category Insights, ki
ga ponuja podjetje Symphony EYC. Orodje uporabniku
omogoča strukturiran pregled
trga in kategorij in s podrobnimi analizami vse do nivoja
izdelka boljše razumevanje
vpliva posameznih dejavnikov
(cene, sortiment, izdelki ipd.).
Njegova prednost je v združevanju več virov podatkov
in tako povečuje vrednost investicije vpodatke, ki jih uporabnik orodja že ima na voljo.
Omogoča analizo trenda v
različnih časovnih obdobjih
vse do nivoja posameznega izdelka. Na voljo je vrsta
vnaprej pripravljenih analiz,
ki uporabniku pomagajo izluščiti pomembne informacije
in skrajšujejo čas, potreben za
analizo, ter omogočajo, da se
uporabnik osredotoči na strategijo in postavljanje taktiko
Gre za izredno prilagodljivo
orodje, ki ga je možno povsem
prilagoditi potrebam uporabnika. Ker imajo vsi uporabniki

enak nabor podatkov, zagotavlja enoten pristop uporabnikov k analiziranju trga in
zmanjšuje možnost napak pri
analiziranju podatkov.

Vsaka blagovna skupina
ima svojo vlogo in svojo
strategijo
Pri postavljanju taktik trženjskega spleta posamezne blagovne skupine je poleg vloge izjemno pomembna tudi
izbrana strategija blagovne
skupine. V trgovini na drobno
prevladuje sedem trženjskih
strategij (ACNie/sen, 2006, str.
124):
• Ustvarjanje prometa: čim
večje ustvarjanje prometa
z obstoječimi ali novimi
nakupi te blagovne skupine
(npr. sveže meso);
• Povečevanje
število
nakupov:
strategija
je
usmerjena v povečevanje
števila nakupov ali v povečevanje vseh transakcij prodajalne (npr. sadje in zelenjava);
• Ustvarjanje dobička: sposobnost blagovne skupine,
da ustvari dobiček (npr. kozmetika);
• Povečanje
denarnega
toka: blagovna skupina, ki
lahko ustvari denarni priliv
(npr. vinjete, tobak);
• Obramba
položaja: agresivno pozicioniranje blagovne skupine v primerjavi s
konkurenco (npr. ekoizdelki

in bioizdelki, posebna prehrana);
• Izboljšanje udobja: ustvarjanje želenega ugleda pri
kupcih s cenami, storitvami,
kakovostjo in asortimentom
(npr. kruh in pekovski izdelki);
• Ustvarjanje
želje: strategija, ki pri kupcih spodbuja
občutek želje po nakupu in
nujnost nakupa (npr. otroški
oddelek).

no. Ciljni KPI-ji morajo biti
merljivi in realni, da jih lahko
redno mesečno spremljamo.
Vsaka blagovna skupina dobi
na podlagi svoje vloge in strategije nekaj ključnih ciljnih
kazalnikov uspešnosti v naslednjih treh sklopih:
• Trg: tržni delež
• Trgovec: prodajna količina in vrednost, marža, delež trgovske znamke, delež
promocijske prodaje, dnevi
obračanja zalog, vrednost
zalog
• Kupci: povprečna košarica,
zadovoljstvo, penetracija
Redno mesečno spremljanje
realiziranih KPI-jev na nivoju blagovne skupine omogoča
podroben pregled prodajnih
rezultatov in spremljanje doseganja postavljenih ciljev v
skladu z zastavljeno strategijo.
Vedno analiziramo najmanj
primerjavo mesec letošnjega
leta glede na mesec preteklega leta ter ITD letos v primerjavi z YTD lansko leto.
KPI-je posamezne blagovne
skupine primerjamo
tudi s
povprečnimi KPI-ji določenega formata ali vseh formatov skupaj. Podrobna analiza
KPI-jev je odlična osnova za
pripravo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Zakaj poudarjam pomembnost izbrane strategije? V
praksi so strategije slabo določene in pogosto imajo vse
blagovne skupine enako strategijo ter enake ciljne KPI-je
Naslednjič o korakih, ki nas
(največkrat povečanje prodaje
in marže, zmanjšanje zalog). ločijo do urejene police - doVseh blagovnih skupin žal ločitev prodajnega sortimenta
in s tem kreiranje ponudbene
ni mogoče tako enoznačno
.
obravnavati in kot sem že prej piramide, risanje planograma
ter označevanje podsegmenomenila - različne blagovne
tov.
•
skupine imajo različne vloge
in posledično potrebujejo tudi
Kontakt
različne strategije.
Category Consulting

Ciljni KPI-ji morajo
, biti merljivi in realni
Zadnji korak pred postavljanjem taktik trženjskega spleta
je določitev ciljnih ključnih
kazalnikov
uspešnosti
poslovanja (KPI) posamezne
blagovne skupine. Planiranje
KPI-jev je nujno, saj drugače
ne moremo vedeti, ali uspešno in učinkovito upravljamo
določeno
blagovno
sku pi-
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