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Planogrami predstavljajo
natančen načrt izdelkov
na prodajni polici
in njeno vizualizacijo
,

Ko imamo doLočeno vLogo in strategijo posamezne bLagovne skupine, poznamo drevo odLočanja
potrošnikov in imamo obLikovan končni maksimaLni asortiman, sLedi samo še postavitev izdeLkov na
.prodajne poLice. Postavitev izdeLkov pripravimo v obLiki planograma, ki predstavlja natančen načrt
pozicioniranja posameznih izdeLkov na prodajni polici in omogoča vizuaLizacijo celotne prodajne police ..
Avtorica: Andreja Avberšek,
lastnica in direktorica Category
Consultinga
.

SLikal: Določitev podsegmentov bLagovne skupine ter zaporedja
in deležev bLagovnih znamk na polici

PodsegmentA

ajvečkratse sprašujemo, kaj je namen
.
planograma in zakaj sploh bi trgovci
(iz pisarne) natančno določali pozicijo posameznega izdelka na prodajnem
mestu. Odgovor se skriva v
tem, da lahko le splanogrami
zagotovimo prave izdelke na
pravem mestu in v pravi količini.

N

Brez planograma so odločitve
o prisotnosti, količini in številu lie posameznega izdelka
največkrat prepuščene poslovodjem in vodjem oddelkov v
trgovini oziroma celo trgov-

PodsegmentB

Legenda: BZ pomeni blagovna znamka

Vir: Category ConsuLting, 2014

skim potnikom proizvajalcev.
Žal le-ti največkrat nimajo
vpogleda v prodajo celotne
blagovne skupine, zato ob pomanjkanju kakovostnih informacij za odločanje ne morejo
kakovostno določati pozicije,
lege in števila lie posame-.
znega izdelka. Brez uporabe
plano grama tako v trgovini
največkrat na polici najdemo
neprave izdelke, na nepravih
mestih in v nepravih količinah. Vse to največkrat privede
do pomanjkanja (out-aJ-stock)
najbolj prodajanih izdelkov in

PodsegmentC

posledično do nezadovoljnega
kupca, saj le-ta ne dobi izdelka, ki ga želi kupiti. Z uporabo
plano grama se temu izognemo, saj lahko posameznemu
izdelku točno določimo mesto ter število lie in s tem zagotovimo tudi pravo količino,
ki zadostuje potrebam kupcev
do naslednjega polnjenja.

Postavitev izdelkov
na prodajno polico
Planogram ni nič drugega kot
slikovna vizualizacija drevesa

odločanja večine vaših potrošnikov. Prav zato sem v svojih
prejšnjih pisanjih poudarjala
nujnost poznavanja potrošnikovih navad pri nakupovanju
določene blagovne skupine.
Nikoli ne bo vseh 100 % vaših potrošnikov imelo enakih
navad pri kupovanju določene
blagovne skupine, bo pa imela večina enake navade. Zato
je potrebno prodajno polico
zložiti v skladu z večino, kar
se bo tudi odrazilo v večini
zadovoljnih potrošnikov.
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t. i. "slapovi", kjer imamo
eno lice izdelka in ga postavimo vertikalno na več polic.
• Nekatere študije tudi pravijo, da naj bi bil prvi meter
gondole popolnoma mrtev
in ga potrošnik enostavno
ne zazna. Vse to moramo
upoštevati pri risanju plano gramov.

Ključno je označevanje
podsegmentov na
prodajni polici

///
~/'

R_'

_

Slika 2: Primer rešitve za označevanje pod kategorij na prodajni polici
Vir slike: HL Display ArhiV"

Do planograma pridemo v
štirih korakih. Prvi korak pri
izrisu planograma je določitev deležev podsegmentov in
VoN (Units of Need) na prodajni polici ter deležev posamezne blagovne znamke, ki
ji pripada znotraj prodajnega
prostora glede na prodajne
podatke za zadnjih 12 mesecev. Vedno
upoštevamo
podatke zadnjih 12 mesecev,
ker s tem izničimo prevelike
vplive na prodajo zaradi sezonskosti in morebitne druge
vplive.
Sledi priprava načrta podsegmentov in VoN ter blagovnih znamk v okviru razpoložljive prodajne police.
Zadnji korak je postavitev posameznih izdelkov na prodajno polico z upoštevanjem prodajnih podatkov posameznega
izdelka za zadnjih 12 mesecev.
Pri postavljanju posameznih
izdelkov na prodajno polico
moramo nujno upoštevati zalogo, ki zadostuje potrebam
kupcev do naslednjega polnjenja. Tcf lahko zagotovimo
z večanjem števila lic (angl.
facingov) posameznega
izdelka. Pri svežih izdelkih pa
moramo upoštevati tudi roke
trajanja izdelkov in postaviti
ta kazalec pred zagotavljanje
deležev na prodajni polici.

Programska rešitev za
risanje in analiziranje
planogramov
Za upravljanje
prodajnega
prostora na trgu obstaja programska rešitev Apollo Space
Planning, ki ni samo orodje
za upravljanje in analiziranje
izdelkov na policah. S svojimi
intuitivnimi vmesniki 0l3l0goča, da uporabniki hitro osvojijo
delo z aplikacijo in tako poskrbijo za hitro implementacijo
rešitev. Vizualizacija prodajne police prikaže realistični
pregled, saj imajo police enak
izgled kot v trgovini, za vizualizacijo izdelkov pa lahko uporabimo njihove slike in vse skupaj prikažemo v 3D-prikazu.
Analize vključujejo vse informacije o proizvodih, prodaji in porabi prostora in tako
lahko
uporabnik
pripravi
optimalno rešitev glede na
vlogo kategorije. Z uporabo
programske rešitve tako lahko trgovci ob sodelovanju s
proizvajalci poskrbijo, da je
na policah pravi asortiman, se
lažje izognejo situacij am praznih polic (in tako izgubljeni
prodaji), zmanjšajo čas, ki je
potreben za spremembe itd.
Uporabnik lahko predlagane
spremembe s pripravljenimi
analizami enostavno izvozi.

Nepisana pravila pri
izrisu planogramov
Risanje planogramov je na
prvi pogled zelo enostavno,
vendar pa je potrebno do
končnega izrisa plano grama
upoštevati kar nekaj pravil
oziroma dejstev:
• Dosledno je potrebno upoštevati deleže podsegmentov, posameznih VoN, izdelkov in blagovnih znamk
na prodajni polici.
• Na prodajno polico je velikokrat potrebno umestiti
tudi posebna in/ali večja pakiranja določenih izdelkov.
• Najboljše pozicije so pozicije v višini oči in le-te so
običajno namenjene najbolj
prodajanim izdelkom oziroma izdelkom, katerih želimo prodati največ. Najvišja
in najnižja prodajna polica
sta po vidnosti precej slabši.
• Veliko študij je bilo narejenih na temo potrošnikovega
zaznavanja prostora, ki pravijo, da mora imeti določen
izdelek vsaj 20x30 cm prostora na prodajnem mestu,
da ga potrošniki sploh zaznaJo.
• Najbolj je zaželeno pozicioniranje v obliki okna, in
sicer vsaj 2 prodajni polici
in 20x30 cm v širino, najmanj pa so prepoznavni

Da bi potrošnikom omogočili
še lažji, hitrejši ter enostavnejši nakup, jim lahko seveda
prodajno polico tudi ustrezno
opremimo in označimo. ponovno moramo izhajati iz drevesa odločanja potrošnikov, ki
nam v prvi vrsti da odgovore, '
kaj je za: določeno blagovno
skupino najbolj pomembna lastnost. Lahko je okus, namen,
vsebnost določene sestavine,
cena ipd. Največkrat se odločimo za označevanje lastnosti,
ki je v drevesu odločanja izražena na prvem mestu. Označimo lahko na primer segment
temnih čokolad, tuja piva, vrste jogurtov, izdelke slovenske
pridelave, vrste sira, družinske
sladolede,
namen
uporabe
zobnih past, trdoto zobnih
ščetk, namen uporabe šamponov in balzamov za lase ipd.
Označevanje je možno z različnimi osvetlitvami polic,
barvnimi poličnimi trakovi,
zastavicami, napisi nad gondolami, talnimi oznakami in
podobno. Neskončne možnosti označevanja podsegmentov na primarnih prodajnih
policah ponuja na primer podjetje HL Display, ki vam tudi
svetuje pri pripravi in izdelavi posamezne rešitve za vašo
blagovno skupino.
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