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Asortiment blagovne
skupine mora pokriti. ".vse cenovne nivoJe
Določitev prodajnega asortimenta je največkrat najtežji korak pri vodenju blagovne skupine, saj pri
skoraj vseh, ponudba izdelkov na trgu daleč presega povpraševanje oziroma razpoložljiv prodajni prostor.
Določitev asortimenta vključuje upoštevanje razpona cen, širino znamk, pozicijo in ponudbo trgovske
znamke ter distribucijo v posameznem formatu.
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Pred določitvijo
. končn.ega. .največje.-
. ga asornmenta ter

. asortimentov za po-
samezni prodajni

format je potreben temeljit
pregled (ocena). trenutne-
ga stanja na trgu. Ogled in
primerjava asortimentov pri
konkurenčnih trgovcih je ne-
pogrešljiv korak. Seveda se
lahko asortiment pri konku-
renci zelo razlikuje od vašega,
saj je odvisen od postavljene
vloge in strategije blagovne
skupine. Da bi lahko primer-
jali svoj asortiment s konku-
renco, si lahko pomagamo z
enostavno asortimentsko pi-

Slika 1: Tri-nivojska ponudba in povpraševanje
po izdelkih včasih in danes
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ramido, ki nam na zelo eno-
staven in pregleden način po-
nazori stanje na trgu.

Asortimentska piramida
Glede na težke razmere na
trgu (nizka kupna moč; izjem-
na konkurenca, drogerijska
in diskontna ponudba) se je v
zadnjih nekaj letih pomemb-
no izoblikoval asortiment gle-
de na tri cenovne nivoje. Tako
ločimo riizkocenovne izdel-
ke (bottom), izdelke srednjega
cenovnega razreda (middle)
in izdelke visokega cenov-
nega nivoja (premium). Cena
naj bi odražala tudi kakovost

VČASIH DANES

Legenda: BZpomeni blagovna znamka, TZpomeni trgovska znamka

izdelka, kar pa ni vselej nuj-
no in je v veliki meri odvisno
tudi od sestavin izdelka ter
seveda percepcije potrošnika.
Pomembno vlogo je znotraj
vsakega posam~znega cenov-
nega razreda dobila tudi tr-
govska znamka.

Leta nazaj so vsi trgovci in
proizvajalci stremeli k čim
večji prodaji izdelkov v pre-
mium segmentu. Tudi kupcev
je bilo dovolj in kupna moč je
bila iz dneva v dan večja. Dis-
kontna ponudba je bila še re-
lativno nizka in tudi nerazvita.
Nato so se iz leta v leto raz-
mere poslabševale, kupna moč

je začela padali in začeli so se
veliki premiki iz premium seg-
menta najprej proti srednje-
mu cenovnemu razredu in v
zadnjem letu še bolj proti niz-
kocenovnim izdelkom. Kupci
so pri preverjanju kakovosti
nizkocenovnih izdelkov ugo-
tovili, da lahko dobijo dobro
kakovost za ta denar. To pa je
odločilen kriterij, da: se kup-
cem ni treba vračati nazaj k
izdelkom srednjega in viso-
kega cenovnega nivoja. Vsak
dan se tako vse več kupcev
premika iz visokega v srednji
cenovni nivo ter iz srednjega
v nizki. Hkrati potekajo veliki
premiki potrošnje izdelkov
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Slika 2: Pregled tri-nivojskeponudbe
.znotraj blagovne skupine ali UoN na trgu
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~
blagovne znamke na izdelke
trgovske znamke v prodaji
znotraj enega cenavnega ni-
vaja.

Določitev maksimal-
n~hasortimentov po
različnih formatih
Danes je potrošnikov za izdel-
ke iz premium segmenta vsak
dan manj, ponudba v tem ce-
novnern razredu pa je še ved-
no. daleč največja. Prav ta kla-
sičnim trgavcem predstavlja
največji izziv. Kaka s svojo
ponudbo danes zadovoljiti
zelo. zahtevnega in cenovno
ter kakovostno občutljivega
potrošnika?

Pred začetkom določitve
asortimenta je treba ad doba-
viteljev pridobiti ponudbe
o novih izdelkih, zamenja-
vah izdelkov ali celo o vsto-
pu novih blagovnih znamk v
določeno kategorija. Te in-
farmacije so. ključne Za vod-
ja blagovne skupine, da zna
pravilno oceniti, kaj se ba
z asortimentom dogajalo v
naslednjih mesecih. Če da-
bavitelj predstavi svojo novo
ponudbo v zadnjem trenutku,
je sprememba asortimenta na
palici lahka cela taka velika,
da je treba postopek dolo-
čitve asortimenta ponoviti.
Vse ta pas seboj prinese tudi
spremembo planogramov, kar

Legenda: _ predstavlja posamezen izdelek
BZ pomeni blagovna znamka, TZ pomeni trgovska znamka

predstavlja nemalo. dela za vse
udeležence v procesu.

Vadja blagovne skupine ad
mikramerchandiserja pridobi
podatek 6 maksimalnem šte-
vilo izdelkov po formatih, ki
so. lahka v asortimentu, ki pa
je odvisen od razpoložljive-
ga prodajnega prostora. Ta
podatek je nujen, saj imamo.
lahko v naspratnem primeru
v asortimentu velika preveč
izdelkov, ki jih ne moremo
postaviti na prodajno palica.

Vadja blagovne skupine ima
na valja prodajne podatke
na nivoju izdelka za izloče-
vanje izdelkov iz asartimenta.
Pri tem mara nujna. upošte-
vati seštevek prodaje v zad-
njih 12 mesecih, distribucija
prodaje ter števila mesecev,
ko je bil i~delek resnična pri-
saten na polici. Tako dobimo
prilagojene KPI-je (angl. Key
Perlormance Indicators - kl-
jučni kazalniki uspešnosti), v
katerih upoštevamo taka se-
zonskost izdelka, distribucija
izdelka kat tudi nave izdelke,
da jih ne bi prehitra izločili iz
pradajnega asartimenta. Pazi-
ti moramo, da ne primerjamo.
izdelka, ki se prodaja vseh 12
mesecev v 250 prodajalnah, s
prodaja izdelka, ki se prodaja
3 mesece (nov izdelek na pa-
lici) na 20 prodajnih mestih
(vpliv distribucije). Vse KPI-

je izdelkov je treba-spraviti
na isti imenovalec, saj je le na
takšen način izločanje izdel-
kov lahko pravično,

Če povzamem, je pri določitvi
asortimenta treba dasi edna
upoštevati naslednje..
Maksimalna števila izdelkov,

ki jih lahka imamo v asor-
timentu glede na največji
prodajni prostor za to bla-
gavna skupina.

• Deleže v prodaji (po blagav-
ni znamki, trgavski znamki,
pa VaN - angl. Unit of need
- skupina izdelkov, ki imajo.
popolnoma enake lastnosti).

• Trende v prodaji (razmerje
trgovska znamka/blagovna
znamka, pasamezne VaN,
pasamezna blagovna znam-
ka, pasamezna linija trgav-
ske znamke).

• Obračanje zalag (dnevi ve-
zave zalog na palici).

• Premajhna prodajo izdelka
v primerjavi z najbolj pro-
dajnim izdelkom znotraj
VaN (prodaja izdelka na
mesec na prodajalno).

,. Vidik cene (zastopanost
vseh cenovnih razre-
dov znotraj pasameznega
VaN).

• Vidik velikosti pakiranja
(zastopanost vseh velikosti
pakiranja znotraj pasame-
znega VaN).

• Primerjavo prodaje pasa-
meznega izdelka s prodaja
na trgu.

Ka je končni asortiment pa
formatih določen s· strani
vodje blagavne skupine, je
zelo. priporočljivo, da se ga
uskladi tudi z vsakim dobavi-
teljem posebej. Le dobavitelj
natančna ve, kaj mu pomeni
določen izdelek v njegovem
portfelju, in lahka se zgadi,
da vodja blagovne skupine
izloči izdelek, za katerega
ima dobavitelj že .pripravlje-
no marketinška kampanja, da
mu izboljša prodajne KPI-je.
Dobavitelj tudi dobro pa zna
določene padsegmente ter
lastnosti izdelka, ki so. včasih
ključnega pamena za dalo-
čen VaN in se lahka bistvena
razlikujejo. ad ponudbe, ki bi
ostala na prodajni palici. Kup-
ci taka ne bi bili zadovoljni s
ponudbo v prodajalni, kar pa
seveda nikakor ni naš namen.

Analizo in predlog asortimen-
ta lahka pripravite na zelo.
enostaven način s pregledni-
cami, velika enostavneje pa je
z uporabo najnovejšega aro-
dja na trgu Assortment Ma-
nager, ki ga ponuja podjetje
Symphony EYC. Orodje je v
prvi vrsti namenjena analizi
in modeliranju sprememb v
prodajnem asortimentu, kar
vključuje optimizacijo asorti-
menta in upravljanje z distri-
bucijami izdelkov. Vključuje
tudi pregled tržišča, v katerem
lahka uporabniki podrobno
analizirajo in razumejo, kaj se
dagaja s kategorijo, segmenti,
proizvajalci ... vse da niva-
ja izdelka .. Orodje omogoča
združevanje več virov podat-
kavo Uporabnik ima taka na
enem mestu podatke o. celot-
nem trgU, prodajnih formatih,
kat tudi o. .posameznih trgav-
cih, s čimer je zagotovljen
enoten pristop k analizi.

V procesu nata sledi risanje
planagramav za pasamezna
prodajalna oziroma format.
Tako borna naslednjič gavo-
rili o. tem ter o. označevanju
padsegmentav na prodajnih
palicah. •


