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Planiranju in izvedbi.. ~premecu se posveca
občutno preveč časa

Vvsaki promocijski
aktivnosti trgovca
se ponovno sreča-

o mo s celotnim tr-
o ženjskim spletom.

Kateri izdelek bo v posame-
zni promociji, po kakšni ceni
ga bomo prodajali; kje na
prodajnem mestu bo (iz)po-
stavljen in kakšna bo oblika
promocije (popust, dodana
vrednost, "gratis" . ipd.). Da
je upravljanje še bolj kom-

Glede na dolgoletne izkušnje na področju trgovine lahko rečem, da tako trgovd kot tudi proizvajald in
dobavitelji občutno preveč časa in energije posvečajo vsem promodjskim aktivnostim. In ta čas se iz
dneva v dan še povečuje. Gre za tekmo brez konca med vsemi trgovd in blagovnimi znamkami. Enako velja
tako za celotno regijo kot tudi za Slovenijo, pa naj gre za klasične, diskontne ali spedalizirane trgovce.
Največ seveda pridobivajo kupd, proizvajald pa pri tem vsekakor izgubljajo največ, čeprav mislijo, da
s tem gradijo blagovno znamko in si (na nek način) večajo tržni delež. Vdeležu prodaje je slika ravno
obratna: kljub izjemni konkurend se še vedno pri veliki večini blagovnih skupin večina prodaje ustvari
na osnovnem prodajnem prostoru in po redni ceni. In temu se vsekakor posveča absolutno premalo
pozornosti pri vsakodnevnem delu.

Idealno stanje

Slika 1: Energija in čas zaposlenih vložen v upravljanje
trženjskega spleta blagovne skupine

Obstoječe stanje

STORITEV

Promodje, prilagojene
potrošnikom

Vrste promocijskih aktiv-
nosti pri trgovcih bi morale
biti prilagojene segmentom
potrošnikov in skladno s tem
tudi vsa komunikacija do
obstoječih in potencialnih
kupcev. Drugače povedano,
če jaz ne gledam televizije in
ne listam promocijskih ka-
talogov, me danes ne doseže
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pleksno, je seveda upravljanje da je rnehanika prOmOCIje
promocij del strategije bla- »gratis« uspešna in hkrati
govne skupine, ki je močno učinkovita za vse blagovne
povezana tudi z vlogo bla- skupine. Cilj promocijske
govne skupine. Vsaka blagov- mehanike "gratis" je v osnovi
na skupina se v promocijah povečanje porabe blagovne
namreč .obnaša drugače, zato skupine. Če samo prodamo
je potrebno skozi analizo po- izdelek in se poraba ne po-
samezne blagovne skupine veča, potem smo samo pro-
prepoznati pravilen tip, me- dali enak izdelek po precej
haniko in ustrezno časovno nižji ceni in imamo na koncu
komponento promocije. Z precejšnjo izgubo v blagovni
drugimi besedami, ni nujno, skupini.
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Slika 2: Pregled možnih prodajnih in komunikacijskih promocijskih ciljev

Prodajni cilji

Promocijski izdelki Celotna prodaja

Količina Količina I
Razlika v ceni Razlika v ceni I
Število kupcev Število kupcev I

Prodajna vrednost Prodajna vrednost I
Prodajna vrednost Povprečna cena izdelka

Povprečna cena izdelka Prodajna vrednost I

skoraj nobena akcija. Ostane
samo označevanje na prodaj-
nem prostoru, kar pomeni, da
bom samo svoje izdelke kupi-
la ceneje, ki bi jih kupila tudi
sicer. Ce pa bi na primer po
elektronski pošti dobila po~
pust za izdelek, ki ga redno
kupujem, in zraven še kakšno
komplementarno ponudbo ali
pa popust za izdelek, ki sem ga
kupovala pred časom in ga že
dolgo nisem kupila, potem bi
se verjetno odločila za pono-
ven. nakup in s tem povečala
svojo nakupno košarico. Tako
bi z mojim nakupom trgovec
dosegel dodatno prodajo, kar
je sicer osnovni namen pro-
mocijskih aktivnosti. Obenem
bi bila zadovoljnatudi sama in
bi svoj nakup ponovno opra-
vila pri starem trgovcu in še
izdelek bi dobila ceneje. Vsi
srečni, vsi zadovoljni,

Ciljin namen
promocijskih aktivnosti
Vsaka promocijska aktivnost
mora imeti tudi svoj namen
in cilje, ki so merljivi. Le tako
lahko izmerimo uspešnost in
učinkovitost posamezne pro-
mocijske aktivnosti in tudi
izračunamo ROl (angl. Re-
turn on investment), saj je vsa-
ka promocijska aktivnost ne
samo izvor prihodkov, ampak
tudi stroškov, ki največkrat
niso nizki.

Poznamo prodajne in ko-
munikacijske cilje, v vsakem

primeru pa morajo biti cilji
merljivi in realno postavlje-
ni. Med prodajne cilje lahko
uvrstimo prodajno količino
(kosovno ali normalizirano),
prodajno vrednost, velikost
košarice, povprečno ceno iz-
delka, število kupcev, razliko v
ceni in podobne. Komunika-
cijski cilji pa so lahko cenovna
percepcija, zadovoljstvo kup-
cev, kakovost za denar, vred-
nost za denar in podobni.

Osnovni dlj promocije
je dodatna poraba
Opažam, da so cilji promocij-
skih aktivnosti v zadnjih letih
malce zašli s poti. Osnovni cilj
promocijske aktivnosti mora
biti povezan z uspešnostjo in
učinkovitostjo ne samo pro-
mocijskega izdelka, ampak
celotne blagovne skupine. Tr-
govcu namreč konec meseca
/ obdobja ne pomeni nič, če
se je na primer eni blagov-
ni' znamki občutno povečala
prodaja, obenem pa je bila
na koncu meseca / obdobja
celotna blagovna skupina v
negativnih številkah. Uspešna
in učinkovita promocija mora
prinesti pozitiven rezultat za
celotno blagovno skupino.
Seveda je to v čistem naspro-
tju s cilji proizvajalca, ki (pre) .
pogosto spremljajo samo me-
sečno realizacijo do trgovca in
si zabeležijo dobre mesečne
rezultate in ne dobre rezultate
na dolgi rok. Prodano blago

Komunikacijski cilji
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je namreč iz rok proizvajalca
šlo v roke trgovca z minimal-
nim zaslužkom, kar pomeni
dolgoročno znižanje marže za
proizvajalca. Trgovec bo naj-
verjetneje. to blago prodajal
še več. tednov / mesecev in si
tako na račun nižje nabavne
cene lepo zviševal svojo .rea-
lizirano maržo. Proizvajalci bi
morali razmišljati bolj dolgo-
ročno in analizirati aktivnosti
po kanalih in v časovnem ob-
dobju ter trgovcem predlaga-
ti bolj uspešne in učinkovite
promocije.

Spremljanje uspešnosti
in učinkovitosti promocij
Ko imamo pripravljene tipe
in mehanike promocij ter za
vsak tip promocije tudi namen
in merljive cilje, potem lahko
tudi merimo učinkovitost in
uspešnost posamezne promo-
cije. Uspešnosti in učinkovi-
tost promocije vedno merimo
od nivoja celotne promocijske
aktivnosti do nivoja blagovne
skupine in posameznega iz-
delka: Kot sem že omenjala,
je ključno, da nam posamezna
promocija na izdelku prinese
pozitivne učinke na celotno
blagovno skupino. Z napred-
nimi napovednimi modeli je
možno tudi precej natančno
napovedovati ključne kazalni-
ke uspešnosti, da ni po končani
promocijski aktivnosti preve-
likih presenečenj. Nepremi-
šljena posamezna promocijska
aktivnost lahko namreč prine-

se precej negativnih učinkov
za poslovanje podjetja. Po
končani promocijski aktivno-
sti se ponovno pripravi analiza
ključnih kazalnikov poslovanja
in predvsem vpliv posamezne
promocije na kazalnike uspeš-
nosti celotne blagovne skupi-
ne.

Komunikacija s kupd
K celoviti uspešnosti vsake
promocijske aktivnosti pri-
pomore še komunikacija s
kupci in sicer skozi vse možne
komunikacijske kanale. Bodi-
si komunikacija na televiziji,
po radiu, internetu, elek-
tronski pošti ... Še posebej
je pomembna komunikaci-
ja na prodajnem mestu. Vsa
komunikacija mora biti zelo
enostavna, jasna in vidna ter
prilagojena posameznim se-
gmentom potrošnikov.

Prornodjska spirala
V bitki za kupce današnjega
časa je največkrat izplen tr-
govca samo ta, da obstoječim
kupcem nudi dodatne popu-
ste v dobri veri, da ga bo s
temi promocijskimi prijemi
uspel zadržati, saj se že nekaj
mesecev pojavlja na trgu pro-
mocijska spirala. Vprašanje
je, kako daleč lahko še gredo
trgovci in proizvajalci s pro-
mocijskimi aktivnosti, koliko
prostora je še ostalo v maržah
trgovcev in proizvajalcev, ter
koliko časa in energije je še na
voljo pri zaposlenih. Prepri-
čana sem, da bi svoje zaposle-
ne lahko precej bolj koristno
uporabili in učinki na prodajo
bi bili precej večji. _
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