
36 marec 2012    www.instore.si

na prodajnem mestu
36

Naloga promocije je povečaNje prodaje iN prepozNavNosti izdelkov, blagovNe zNamke iN podjetja
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usPešnosti
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1. zakaj promocije na   
 javnem mestu?
– ponudba presega povpraše 
 vanje,
– konkurenca je vse hujša,
– globalizacija je že zdavnaj  
 ušla z nadzora,
– vedno znova prihajajo   
 nove tehnologije,
– odpirajo se novi, drugačni 

prodajni kanali (splet, mo-
bilna telefonija, socialna 
omrežja…).

Tem trendom seveda sledijo 
tudi naši kupci: na način, da 
spreminjajo nakupne navade, 
da se prilagajajo trgu in mož-
nostim, ki se ponujajo.
Današnji kupec je: 
• informiran,
• izkušen,
• izbirčen, težje zadovoljiv,
• občutljiv,
• nezaupljiv (le rezultat šteje),
• se impulzno odloča,
 je nedostopen, lahko tudi  
 brezobziren v pogajanjih,
• hoče vedeti vse (npr. ali 

oz. kateri so E-ji v hrani, 
ki jo bo pojedel; še več, 
pride k zdravniku, si sam 
postavi diagnozo in sam 
pove, katera zdravila bi mu 
pomagala).

Današnji kupec je precej 
manj lojalen kot včasih!
Naš vsakdanjik je poln in-
formacij o različnih izdelkih, 
bleščečih napisov, velikih pa-
nojev, ugodnih ponudb, ipd. 
V eni uri gledanja televizije 
je vsaj 15 minut oglasnih spo-
ročil. Zato potrošnik postaja 
vedno bolj nezaupljiv, saj ne 
razlikuje več med sorodni-
mi izdelki različnih podjetij, 
težko loči kvalitetne izdelke 
od manj kvalitetnih. 
Pri mnogih izdelkih je danes 
porušeno tudi razmerje med 
vrednostjo in ceno – visoka 
cena namreč ne zagotavlja 
nujno tudi visoke kvalitete, in 
obratno, nizka cena ne pome-
ni nujno slabega izdelka. 
Zaradi tega se vse bolj uve-
ljavljajo promocije in degusta-
cije kot eden najuspešnejših 
načinov pospeševanja prodaje, 
namreč:
več kot 70 odstotkov naku-
pnih odločitev je sprejetih na 
prodajnem mestu;
promocije ponujajo potrošni-
ku možnost preizkusa izdelka 
oziroma možnost prepričanja 
o kvaliteti izdelka, o njegovih 
lastnostih in prednostih še 
pred samim nakupom;
promocije tudi spodbujajo 
impulzne, nenačrtovane na-
kupe.

2. kaj so promocije?
Promocije sodijo med nepo-

sredne instrumente pospe-
ševanja prodaje, kot so npr. 
vzorci, kuponi, ponudba z 
vračilom gotovine oziroma 
popusti, cenovni paketi, da-
rila, nagradne igre, nagradni 
natečaji in tekmovanja, na-
grade stalnim porabnikom 
za zvestobo, metoda znižanja 
cen, razstavljanje izdelkov 
oziroma razstave na prodaj-
nem mestu, demonstracije in 
degustacije.
Promocije so trženjske ak-
tivnosti na prodajnih mestih, 
kjer se vzpostavlja neposred-
ni stik med proizvajalcem, 
trgovcem in potrošnikom. 
Gre za metodo pospeševanja 
prodaje, ki se kupcem vtisne 
v spomin bolj kot ostali na-
čini oglaševanja (preizkus ali 
predstavitev v živo prepriča 
bolj kot 1000 besed ali slik na 
televiziji).

Pri promocijah ne gre zgolj za 
razkazovanje izdelka, temveč 
mora dober promotor:
• zelo dobro poznati izdelek 

(lastnosti, prednosti),

• znati svetovati (priprava, 
uporaba, hramba…),

• biti pripravljen še na 
kopico možnih vprašanj, 
ugovorov ipd.

Številne tržne raziskave po-
trjujejo, da potrošniki zazna-
vajo preizkušanje izdelkov 
pred nakupom kot najboljši 
način prepričanja v nakup 
izdelka. Nič ni za kupca bolj 
prepričljivo, kot da želeni iz-
delek sam pregleda, preizkusi 
in tako izkusi vse koristi, ki 
mu jih izdelek prinaša.
Lastna izkušnja je tista, ki pre-
priča!

3. promocije lahko delimo  
 na: 
• prodajne promocije:
– tekoče ali sezonske;
– približajo izdelek ciljnemu 

segmentu (fizična predsta-
vitev je prepričljivejša od 
oglaševanja)

– neposredno pospeševanje 
prodaje in vzpostavitev 
osebnega stika s končnim 
potrošnikom;

se še spomnite časov, ko smo v vrstah čakali na yugote, hodili po kavo, pralni prašek in kavbojke 
v trst ali avstrijo in podobno. takrat so podjetja prodala skoraj vse, kar se je proizvedlo. zdaj so 
drugačni časi.
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• razvojne promocije:
– testne, uvajalne, npr. za 

nov izdelek pred lansira-
njem na tržišče;

– anketa o primernosti in 
sprejemljivosti izdelka pri 
potencialnih potrošnikih;

• priložnostne promocije:
– za potrebe promocijske 

podpore raznim internim 
in eksternim dogodkom 
(sejmi, otvoritve, obletni-
ce…).

4. cilji promocij
Glavni cilj promocij je spod-
buditi potrošnike k nakupu 
oziroma povečanemu naku-
pu in sicer:
• prepričati potrošnika, da 

poskusi oz. ponovno kupi 
izdelek, storitev (npr. vzor-
čenje, preizkusi…);

• povečati porabo že uveljav-
ljenih izdelkov oz. spod-
buditi h količinsko večjim 
nakupom (akcije, kuponi, 
vračilo gotovine…), ali pa 
k nakupom komplemen-
tarnih izdelkov;

• obdržati sedanje uporab-
nike izdelkov ter prite-
gniti nove uporabnike ter 
uporabnike konkurenčnih 
izdelkov (darila in nagrade 
stalnim strankam…).

Poleg teh pa imajo promocije 
tudi druge cilje, kot npr.:
• utrjevati podobo, naklonje-

nost izdelku (podjetju),
• obuditi spomin na izdelek 

(podjetje),
• spoznavanje izdelkov (po-

djetja),
• izobraževanje potrošnikov,
• vpliv na potrošnikovo 

stališče in vedenje (da bi 
izbrali, kupili in uporabljali 
promoviran izdelek),

• okrepiti oz. podpreti 
oglaševanje (trženjski splet 
za utrjevanje blagovne 
znamke),

• obveščati kupce o izdelkih 
in jih opominjati, kje jih 
lahko kupijo,

• informiranje dosedanjih 
uporabnikov o novostih, 
cenah, kakovosti ipd.,

• pridobivanje možnih novih 
uporabnikov, ne samo za 
enkraten nakup, temveč 
skušamo doseči stalno 
pripadnost izdelku.

Proizvajalci lahko prek na-
tančno zastavljenega in dlje 
trajajočega programa pro-
mocij vplivajo na učenje po-
rabnikov in jih spodbujajo k 
ponovnim nakupom ali celo k 
zvestobi blagovni znamki. 
• Prva promocija spodbudi 

porabnike, da testira-
jo izdelek oz. blagovno 
znamko, 

• kasnejše promocije pa, z 
manjšimi darili, popusti 
ipd. spodbujajo porabnike 
k ponovnim nakupom 
tega izdelka oz. blagovne 
znamke. 

Velika verjetnost je, da v ko-
likor proizvajalci opustijo si-
stem spodbud, bodo porabni-
ki prešli k drugim blagovnim 
znamkam. Zato je pomemb-
no, da proizvajalec nikoli ne 
pozabi na zvestobo potrošni-
ka.

Eden od glavnih ciljev pro-
mocij je torej povečanje 
prodaje, kar pomeni, da po-
trošnikom prodamo VEČ. Za 

Podjetje PROMO.FIL d.o.o. 
je agencija, specializirana 
za pospeševanje prodaje, 
“merchandising” in pro-
mocije z več kot 20-letnimi 
izkušnjami s področja orga-
nizacije in vodenja prodaje, 
»merchandisinga«, »trade 
marketinga«, promocij, 
degustacij, dogodkov ipd., 
ter s področja upravljanja 
odnosov s ključnimi kupci, 
upravljanja blagovnih 
skupin, svetovanja in 
izobraževanja ipd. Podjetje 
trenutno posluje v Sloveniji 
in na Hrvaškem.

kontaktni podatki: 
PROMO.FIL d.o.o., 
Klanec 11a, 1291 Škofljica, 
Slovenija
E-mail: info@promo-fil.
com; patrik.zupancic@
promo-fil.com, 
www.promo-fil.com

O podjetju:

iz podatkov optičnih čital-
cev;

• število poizvedovanj, ku-
ponskih odkupov in prijav 
žrebanja - merjenje v času 
pospeševanja prodaje in 
takrat, ko se ne uporablja-
jo metode pospeševanja 
prodaje;

• merjenje zadovoljstva 
uporabnikov;

• postavitev senzorjev za 
spremljanje kupca in 
njegovega premikanja po 
trgovini;

• in še številne druge.
Učinki promocije so takojšnji, 
merljivost rezultatov pa po-
kaže, kaj so vložena sredstva 
dosegla.

Najpomembnejši dejavniki 
uspešne promocije pa so:
• simpatična, komunikativna 

in izkušena hostesa oziro-
ma promotor (potrebna 
stalna šolanja, usposablja-
nja, “coaching” ipd.),

• dobra lokacija (za dobro 
vidljivost),

• dober izdelek (predpogoj 
za morebitne ponovne 
nakupe),

• polna prodajna polica oz. 
prodajno mesto (dovolj 
zaloge),

• usklajena in všečna podoba 
promocije in promocij-
skega mesta, ki sporoča 
potrošniku tisto, kar mu 
želimo povedati,

• učinkovit koncept pro-
mocije, ki upošteva 
prepoznavnosti blagovne 
znamke ter cilje promocije,

 vpliv na končne potrošnike 
za dosego kontinuirane 
prodaje, hitrejšega uvajanja 
novega izdelka, uravnava-
nja sezonskih nihanj, po-
večanja interesa za izdelke 
ipd.

to obstajata dva načina – da 
prepričamo potrošnika, da bo 
kupoval:
• večjo količino,
• bolj pogosto,
• ali pa še bolje: oboje! 
Primer dodatne prodaje: 
npr. poleg čevljev iz občutlji-
vega usnja lahko ponudimo 
tudi kremo ali pršilo za ne-
govanje. Raziskave kažejo, da 
približno 15 odstotkov ljudi 
kupi dodaten izdelek, če jim 
ga prodajalec ponudi (s pra-
vim pristopom je lahko uči-
nek še večji). 

Kdaj in kako izvajamo dodat-
no prodajo?
• Lahko že med predstavi-

tvijo osnovnega izdelka 
stranko seznanimo o 
sorodnih izdelkih.

• Ali pa počakamo, da 
vidimo, ali bo stranka vzela 
osnovni izdelek, in ji šele 
nato predstavimo dodatni 
izdelek oziroma storitev. 
Lahko se namreč zgodi, da 
si stranka premisli in sploh 
ničesar ne kupi, če jim 
bomo prehitro predsta-
vili še dodatne izdelke ali 
storitve.

5. kriteriji uspešnosti
Obstajajo različne metode 
merjenja uspešnosti pospe-
ševanja prodaje, kot npr.:
• povezava uspešnosti pos-

peševanja prodaje s stopnjo 
doseganja postavljenih 
ciljev;

• uspešnost vzorčnih pro-
gramov, ki napovedujejo 
možen prag donosnosti;

• primerjanje podatkov o 
prodaji pred akcijo, med 
akcijo in po njej;

• predhodno merjenje zalog 
blaga in rezultatov prodaje 


