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Dobra analiza nakupnih navad
vaših polrošnikovvas pripelje
do boljše prodaje
Urejanje prodajnih polic se začne z dobro analizo nakupnih navad vaših kupcev. Pravilna razporeditev
blagovnih skupin ter analize dreves odločanj vaših kupcev predstavljata prvi, vendar najpomembnejši
korak k zadovoljstvu vaših kupcev, ki bodo hitro opravili svoje nakupe in se tako z veseljem vračali k vam.
Trgin potrošniške navade se stalno spreminjajo, zato počitka za trgovce ni.
Avtorica: Andreja Avberšek,
lastnica in direktorica,
Category Consulting,
andreja.avbersek@
categoryconsulting.eu

Obnašanje potrošnikov
Slika 1: Drevo odločanja potrošnikov (CDT)- primer za čokolade
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kot prostor (Place)
je najpomembnejši
del celotnega trženjskega spleta. Upam
. si trditi, da z nobeno
promocijo ne boste dosegli
takšnega dviga KPI-jev (angl.
Key Performance Indicators ključni kazalniki uspešnosti)
- kategorije, kot jih lahko
dosežete z urejeno prodajno polico. Urediti polico ni
enostavno, saj urejena polica
pomeni, da so na njej izdelki,
ki se prodajajo, da so vključeni izdelki vseh podsegmentov,
da je polica zložena v skladu z
potrošnikovim drevesom odločanja, d~ je pravilno označena po segmentih / podsegmentih in ne nazadnje, da je
čista in vedno napolnjena.
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Definicija blagovne
skupine / kategorije

muzne marsikatera priložnost
za večjo prodajo.

Blagovne skupine so se skozi
vsa leta že dodobra izoblikovale. Kljub vsemu še vedno
obstaja nekaj blagovnih skupin, ki se razvijajo, spreminjajo, nekateri podsegmenti
umirajo, nastajajo novi in
podobno, zato je potrebno
posamezno kategorijo definirati do zadnje podrobnosti in
jo umestiti v makro prostor.
Zadnje čase je opaziti spremembe pri čokoladah, suhem
sadju in oreščkih, bio in eko
prehrani, pri jogurtih. Vse to
so spremembe, ki vplivajo na
umestitev in postavitev bla&:ovne skupine v prodajalni.
Ce teh sprememb ne opazite
dovolj hitro, se vam lahko iz-

Drevo odločanja
potrošnika
Ko imate potrošnika v svoji prodajalni in le-ta opravlja
svoj nakup, mu morate zagotoviti, da se bo najhitreje znašel pred in med policami ter
tako hitro in enostavno opravil svoj nakup. Kupcu urejene
police prinašajo zadovoljstvo
in zato se z veseljem vrača v
vašo prodajalno. Če bo pred
vsako polico potreboval več
10 sekund, da najde svoj izdelek, bo zagotovo (kljub nizki
ceni, širokem asortimanu, čisti
in polni polici) nezadovoljen,
zato je resnično pomembno
poznavanje, kako se kupci od-

ločajo znotraj vsake blagovne skupine. Da bi ugotovili,
kakšne so njihove navade, je
potrebno narediti raziskavo o
nakupnih navadah potrošnikov. Drevo odločanja potrošnika (CDT ali angl. Consumer
Decision Tree) je osnova za nadaljnjo postavitev izdelkov na
polico. Brez drevesa odločanja
boste izjemno težko pravilno
zložili polico - torej na način,
kakršnega si želi potrošnik.
Drevo odločanja označuje,
kako se večina potrošnikov
obnaša in kaj jim je pomembno, ko izbirajo izdelek pred
polico. Lastnosti izdelka, kot
so vrsta, okus, oblika, vsebnost glavnih sestavin (npr. delež maščob), velikost, pakiranje, cena ipd., določijo CDT.
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prodajalni, kot pa da bi se
odpravil v prodajalno z večjo
izbiro. Pomembna je še vedno dovolj široka ponudba po
normalni ceni (baterije, pisalne potrebščine). Sezonske
pa so tiste blagovne skupine,
ki pomagajo okrepiti trgovčevo podobo pri kupcih. Te
se kupujejo največkrat enkrat
na leto, zato je takrat zelo
pomemben celoten trženjski
splet. Včasih lahko tudi kakšna sezonska blagovna skupina
postane ciljna.

Vloga blagovne skupine
Slika 1: Vloge blagovnih skupin'
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V očeh kupca so te lastnosti
dobro opredeljene. Pri vsaki
blagovni skupini je zaporedje
pomembnosti
lastnosti drugačno. Pri eni blagovni skupini je najpomembnejši namen
uporabe (sredstva za umivanje las), pri drugih vsebnost
glavnih sestavin (čokolada),
pri tretjih blagovna znamka
(testenine). Prav tako je CDT
za določeno blagovno skupino lahko zelo različen pri trgovcih, saj je struktura večine
kupcev lahko precej drugačna.

Unit of Need
Skupina izdelkov, ki imajo
popolnoma
enake lastnosti,
se imenuje angl. Unit of Need
(Uol\.1). Znotraj posameznega VoN najdemo izdelke,
ki sov očeh kupca med seboj zamenljivi. VoN je npr.
voda, brez okusa, 0,5 litra, v
plastenki. Znotraj VoN se
nahajajo izdelki različnih blagovnih znamk, med katerimi
lahko kupec izbira. CDT po
pomembnosti opredeljuje vse
omenjene lastnosti izdelka.
Ko stojite pred urejeno polico, lahko zelo hitro opazite,
.ali je polica zložena v skladu
z drevesom odločanja večine potrošnikov. Žal. pa tudi
do potankosti urejena polica
. nikoli ne bo zadovoljila vseh
potrošnikov, saj imajo pri različnih potrošnikih lastnosti
različno moko pomembnost.
Polica je tako vedno urejena v
skladu z dre-esom odločanja
večine potrošnikov.

te najpozneje v tej fazi določiti tudi vlogo, saj le-ta vpliva
na trženjski splet in taktih
blagovne skupine. Od vloge
blagovne skupine so odvisni
njena strategija, taktike in cilji. Ko urejate polico, je posebej pomembna tudi zaradi
oblikovanja prodajnega asortirnana. Pri postavljanju vloge
blagovne skupine si je potrebno odgovoriti na naslednja
vprašanja:
- Kako pomembna je blagovna skupina ciljnim kupcem?
- Kako pomembna je blagovna skupina trgovcu?
- Kako pomembna je blagovna skupina konkurentom?
- Kaj si lahko obetamo od
blagovne skupine na trgu?
-Vloga blagovne skupine je
lahko ciljna, osnovna, sezonska ali priložnostna.
Ciljne blagovne skupine so
tiste, s katerimi se trgovci razlikujejo med seboj. To so blagovne skupine, s katerimi se
želi določen trgovec pokazati
kot boljši od ostalih trgovcev
in zaradi katerih kupci raje izberejo njega. Te najpomembnejše blagovne skupine so
največkrat kruh, meso, sadje
in zelenjava, sezonski izdelki,
vino, ribe.
Osnovno vlogo dobijo blagovne skupine, kot so moka,
sol, olje, sladkor. To so blagovne skupine, ki jih kupci
kupujejo v večjih količinah,
zato. mora biti njihova PQnudba kakovostna in cenovno
konkurenčna.

Priložnostne
blagovne skuVloga blagovne skupine
pine so tiste, ki jih kupec (še
Vsaki blagovni znpini mora- . vedno) raje kupuje v svoji

Spremembe v blagovni
skupini
Ko imamo določeno blagovno skupino, njeno vlogo, posamezne VoN in CDT, lahko
pripravimo okvirni načrt postavitve police s podsegmenti,
ki odražajo drevo odločanja
in so-ključnega pomena. 'Kot
podsegment se je v zadnjih
dveh letih v kategoriji čokolad
izrazito pojavil okus oziroma
sestavina in ta lastnost se je v.
očeh potrošnika bistveno dvignila na lestvici. Če je bila še
dve leti nazaj to dokaj nepomembna lastnost, je danes na
prvem mestu. Ko·se kupec postavi pred polico s čokoladami, je njegova prva odločitev,
ali bo kupil običajno ali temno
čokolado. Pred leti je obstajal
podsegment
kakovostnejše
(premium) in običajne čokolade. Danes ga ne moremo več
tako imenovati, saj je kupcem
zelo pomembna vsebnost temne čokolade.
Drevo odločanja se skozi leta
pri blagovnih .skupinah vsekakor spreminja. Odvisen je
seveda od razvoja kategorije
in od sprememb nakupnih navad. Zato je potrebno CDT-je
osveževati v obdobju nekaj let
oziroma vsakič, ko se pojavijo
določene večje spremembe v
posamezni blagovni skupini.
Naslednjič pa o korakih, ki
nas .ločijo do urejene police
- določitev prodajnega asortimana in s tem kreiranje asortimanske
piramide" risanje
planograma
in označevanje
podsegmentov.
_
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Tako. v trgovskih 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 blagovnimi skupinami (UBS)
ključno za razvoj, marketing
in prodajo izdelkov, blagovne znamke ali blagovne
skupine. Ste mogoče pomislili, da bi UBS prepustili
strokovnjakom v zunanje
izvajanje?

Z vami želimo deliti bogato
znanje s področja upravljanja z blagovnimi skupinami,
pridobljeno in podprto s širokim strokovnim znanjem,
večletnimi izkušnjami in
odličnim poznavanjem trga.
Verjamemo, da uspešen prenos znanja in vzajemno učenje lahko prinese izjemne
prodajne rezultate tudi v
vašem podjetju.
Za trgovska in proizvodna
podjetja nudimo:
• strokovno svetovanje,
• upravljanje z blagovnimi.
skupinami,
• izobraževanja in delavnice,
• analizo blagovne skupine
s priporočili trženjskega
spleta ter
• izdelavo plano gramov in
realogramov.
Ni vse odvisno od izdelka,
temveč tudi od strategije ..
Odločitev je vaša.

Kontakt:
andrej a. avbersek@categoryconsultinq .eu
www.categoryconsulting.eu
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