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JE CENOVNA STRATEGIJA BLAGOVNE SKUPINE

Določite pravo prodajno
ceno vsakemu izdelku
Vsakemu izdeLku na polici moramo doLočiti tudi prodajno ceno, ki jo Lahko določimo na osnovi stroškov,
konkurenčnosti aLivrednosti. Oblikovanje prodajnih cen je močno odvisno tudi od prodajnega kanala,
vrste trgovca in od strategije posameznega formata trgovca. Poznamo dve osnovni strategiji postavljanja
cen, pri čemer je pri izbiri strategije kLjučno upoštevanje cenovne elastičnosti bLagovne skupine.
Avtorica: Andreja Avberšek,
Lastnica in direktorica Category
ConsuLtinga

SLika 1: ObLikovanje prodajnih cen posameznega izdeLka
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voje
maloprodajne
cene lahko oblikujemo v skladu s tremi
. .
.
osnovrurm cenovmmi metodologijami,
ki temeljijo bodisi na osnovi
stroškov, konkurenčnosti ali
vrednosti. Pri oblikovanju cen
na osnovi stroškov (1) izhajamo iz nabavne cene izdelka, kateri dodamo našo ciljno
maržo in pri tem oblikujemo
maloprodajno ceno. Pri oblikovanju Cen lahko upoštevamo tudi konkurenčnost
(2),
kar je v veliki meri tudi precej
bolj primerna strategija oblikovanja cen. Tretja možnost
pa je oblikovanje maloprodajnih, cen na osnovi vrednosti
(3) - kakšno funkcionalno in
emocionalno vrednost dobi
kupec za plačano ceno pri določenem izdelku (angl. value
for money).
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V preteklosti so se trgovci oblikovati maloprodajne cene
pri postavljanju cene oklepali na osnovi vrednosti; prihopredvsem oblikovanja malo- dnost je vsekakor posvečena
prodajnih cen na osnovi stro- pametnemu potrošniku, ki je
škov in cene oblikovali s po- za določen izdelek pripravljen
močjo t. i. "maržovnikov". Pri plačati toliko, kolikor funkciveliko trgovcih je v praksi še onalne in emocionalne vrevedno prisoten ta način dela, dnosti dobi za svoj denar.
vendar sta mnoge trgovce
prihod večje konkurence na Cenovna strategija
trg in s tem konsolidacija trga bLagovne skupine
prisilila tudi v oblikovanje cen
Pri upravljanju posamezne
na osnovi konkurenčnosti ter
'blagovne skupine se zelo hipredvsem vrednosti za denar.
tro soočimo tudi s strategijami in taktikami na področju
Oblikovanje
maloprodajnih
cen je močno odvisno tudi od oblikovanja cen. Pri oblikosamega prodajnega kanala in vanju cen je izrednega pomeod vrste trgovca (klasični in na, da se zavedamo dejstva,
specializirani), vendar bi mo- da so redne in promocijske
ral kljub vsemu vsak trgovec cene neke blagovne skupine

oziroma posameznega izdelka tesno povezane in da je za
posamezno blagovno skupino najprej potrebno sprejeti krovno odločitev, kakšno
cenovno
strategijo'
bomo
izbrali. Na voljo imamo dve
osnovni strategiji, in sicer:
(1) strategijo
"vsak dan
nizka cena" (angl. Euery ,
Day Low Price - ED LP) ter
(2) strategijo visoka cena nizka cena (angl. high-low
price - Hi-Lo), kar pomeni,
da bomo cene izdelkom v
promocijah občutno zniževali in bodo zato redne cene
nekoliko višje. Kakšno cenO\110strategijo bomo izbrali za določeno blagovno skupino, je odvisno od cenovne
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Slika 2: Cenovna elastičnost povpraševanja
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elastičnosti celotne blagovne
skupine. V kolikor opazimo,
da je blagovna skupina neelastična, potem je nesmiselno izdelke iz te blagovne
skupine pogosto vključevati
v agresivne promocije, saj s
tem ne bomo imeli nobenih
pozitivnih prodajnih rezultatov. Za takšno blagovno skupino je bolj smiselno ubrati
strategijo cen EDLP in imeti
na polici vsak dan nizke cene
ter to tudi komunicirati do
potrošnikov.

izdelkih / blagovnih skupinah,
na osnovi katerih oblikujemo
cenovno strategijo blagovne
skupine in določimo taktike
oblikovanja
maloprodajnih
cen posameznega izdelka. Seveda pa so taktike oblikovanja
maloprodajnih
cen izdelkov
zelo tesno povezane tudi z
vlogo in krovno strategijo blagovne skupine.

Možnosti obLikovanja
cen

Pri končnem oblikovanju maloprodajne cene je izjemno
Cenovna- elastičnost
pomembna
tudi percepcija
povpraševanja
cene s strani kupca. Zaokroževanje cen s končnico na 9
Potrošniki se različno odzi(0,99, 0,79, 1,99, 299,90) se
vajo pri blagovnih skupinah
in posameznih izdelkih, zato je začela že pred leti in ostaja
je potrebno zelo dobro po- kot najbolj priljubljena cena v
znati potrošnikove nakupne
očeh potrošnikov. Manj ponavade tudi z vidika elastič- . goste in tudi slabo sprejete
pri kupcih so seveda cene tik
nosti povpraševanja. Cenovna elastičnost povpraševanja
za mejo, kot npr. 1,03, 2,11,
izraža odziv kupcev na spre1,51,305,00). Ce je le mogomembo cene. Merilo je ko-. če, se takšnemu oblikovanju
eficient cenovne elastičnosti
cen izognemo. Drugi večji izpovpraševanja, ki nam pove, ziv pri oblikovanju maloproza koliko % se zmanjša (po- dajne cene pa se pojavi še pri
ceni oziroma
veča) obseg povpraševanja po normalizirani
izdelku, če se cena tega izdelceni na kilogram, liter ali kos.
ka ob nespremenjenih drugih
Ključno je vprašanje ali obliokoliščinah zviša (zniža) za 1 kovati ceno v tem primeru kot
odstotek. Poznamo popolnolepo ceno na kos ali na kiloma neelastično,
neelastičgram / liter. Tretji pomemben
no, usklajeno elastično ter element, ki nam povzroča izelastično povpraševanje
po zive pri oblikovanju cen, pa

so še izdelki, ki so popolnoma
enaki, vendar jih najdemo na
polici v dveh, treh različnih
velikostih (gramaturah). Npr.
ajvar 250 g in 500 g - na kakšen način oblikovati maloprodajni ceni?! Večji cenejši,
manjši cenejši, enaka cena na
gram? To je seveda odvisno
od taktike ter cenovne elastičnosti vsakega posameznega
izdelka in ni enega samega
pravila.

Občutljivost kupcev
na spreminjanje cen
Kupci so v preteklosti poznali
le malo .prodajnih cen. Pred
leti sem zasledila podatek,
da si povprečen kupec lahko
zapomni med 5 in 7 cen izdelkov in še to gre za izdelke,
ki jih zelo pogosto oziroma
celo dnevno nakupuje. Danes je seveda situacija drugačna, saj so razmere na trgu
zelo drugačne. Kljub vsemu
obstajajo le redki izdelki, katerih cene kupci res točno
poznajo. Kupci nekako tolerirajo spremembe cen, če to ni
prepogosto in če spremembe niso previsoke. Predvsem
pri dviganju cen morajo biti
okviri povišanj razumni, saj
lahko drugače resnično slabo
vplivamo ne samo na prodajo
tega izdelka, ampak celotne
košarice naših kupcev. Če so

spremembe prepogoste in še
posebej previsoke, lahko v
najslabšem primeru za vedno
izgubimo tudi kupca. Slaba
lastnost spreminjanja cen je
tudi, da bodo kupci najverjetneje opazili samo povišanje
maloprodajnih
cen, znižanj
pa ne tako zlahka, zato je znižanje cen tudi zelo priljubljena tema marketinške komunikacije.

Popravki cen
Po določenem času je potrebno spremljati rezultate poslovanja vsake blagovne skupine
in posameznega izdelka. V
kolikor izdelki oziroma blagovne skupine ne dosegajo
pričakovanih
rezultatov, je
potrebno
bodisi spremeniti
taktiko oblikovanja maloprodajne cene določenega izdelka ali celo spremeniti celotno
cenovno strategijo določene
blagovne skupine.
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