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na prodajnem mestu

Različni tipi pRomocij – 2. del

Promocije
avtor:  patrik zupančič,  
pRomo.Fil d.o.o.

prodajne promocije:

Prodajne promocije so name-
njene predvsem pospeševanju 
prodaje na prodajnem mestu, 
torej povečanju prodaje že ob-
stoječih izdelkov na trgu.

Primer takšne prodajne pro-
mocije, ki potrošnika opozori 
na posebno ponudbo, ak-
cijske cene ali promocijsko 
pakiranje, lahko vidimo iz 
slike 1.

Naloga promotorja v tem pri-

Že v prejšnji številki revije smo uvodoma zapisali, da lahko promocije delimo na prodajne, svetovalne, 
razvojne in priložnostne. V nadaljevanju bomo pokazali nekaj primerov prodajnih in svetovalnih 
promocij, ki jih lahko najpogosteje vidimo v naših trgovinah.

meru je, da potrošniku pred-
stavi vse ugodnosti ponudbe 
ter prodajne argumente, zakaj 
bi potrošnik kupil ravno ta 
proizvod, zakaj ravno sedaj in 
zakaj v povečani količini. Po-
leg tega mora seveda promo-
tor proizvode dobro poznati, 
njihovo delovanje in uporabo, 
njihove koristi za potrošnika, 
ter prednosti pred ponudbo 
konkurence. 

Pogosto so takšne prodajne 
promocije dodatno podprte 
tudi z nagrajevanjem ob na-
kupu, kot je vidno na sliki 2. 

Pri nagrajevanju nakupa se 
uporabljajo različne možno-
sti oz. “mehanike”:
  od preprostih, kot npr. “ob 

nakupu enega izdelka (ali 
več izdelkov) darilo”,

  do več nivojskih, kot npr. 
“ob nakupu enega izdelka 
manjše darilo, ob nakupu 
dveh izdelkov večje, vred-
nejše darilo”, lahko tudi ob 
nakupu različnih izdelkov 
različna darila;

  žrebanja, kolesa sreče, sre-
čelovi ipd., kjer potrošnik z 
nakupom dobi pravico žre-
banja ali srečelova ene iz-
med razpoložljivih nagrad, 
lahko pa tudi ostane brez 
nagrade (prazna polja “več 
sreče prihodnjič”).

Primera kolesa sreče prikazu-
jeta sliki 3 in 4.

Pri izboru daril za nagraje-
vanje potrošnikov moramo 
razmisliti naslednje:
  ali bo darilo zanimivo za 

ciljnega potrošnika, ali bo 
dovolj velik vzvod, da se bo 
potrošnik odločil za nakup;

  ali bo percipirana, upo-
rabna ali emocionalna 
vrednost nagrade v očeh 
potrošnika dovolj velika v 
primerjavi z vrednostjo po-
trebnega nakupa za dosego 
nagrade;

  kaj želimo z darilom po-
trošniku sporočiti, komuni-
cirati, npr.:
•  pozicioniranje izdelka 

(npr. premium nagrade za 
nakup premium izdelkov, 
ekološke nagrade za nakup 
ekoloških izdelkov ipd.), 

•  morda mu želimo z na-
grado sporočiti, kako naj 
se izdelek uporablja ali 
shranjuje; 

•  ali pa v kombinaciji s ka-
terim komplementarnim 
izdelkom se lahko upo-
rablja;

  kako bi lahko z darilom 
vplivali na potrošnikov po-
novni nakup (brandirana 
darila).

Prodajne promocije se lahko 
izvajajo tudi izven zaprtih 
objektov oz. prostorov (kot 
so npr. trgovine, bencinski 
servisi, kioski, gostinski loka-
li, ipd.), z namenom čim večje 
vidljivosti promocije, čim več-
jega dosega potencialnih po-
trošnikov. Vendar pa mora biti 
potem mehanika promocije 
takšna, da potrošnika zmotivi-
ra, da po sami predstavitvi vse-
eno opravi tudi nakup izdelka, 
ki smo ga promovirali.

Tak primer je viden iz slik 3 
in 4:
  kjer je bila postavitev pro-

mocijskega mesta v avli 
trgovskega centra, da se je 
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zajelo čim večje število obi-
skovalcev, 

  z atraktivnim promocijskim 
materialom, da je bila pro-
mocija zelo opazna, 

  ter s športno dejavnostjo 
(ciljanje v tarčo), da so pro-
motorji lažje uspeli prite-
gniti mimoidoče, jim na ta 
način predstaviti promocijo 
in jih prepričati v obisk tr-
govine ter nakup promovi-
ranega izdelka.

Podoben primer out-door 
prodajne promocije v kombi-
naciji s srečelovom so bile pro-
mocije na bencinskih servisih, 
kjer so promotorji ogovarjali 
voznike že med točenjem go-

riva, torej še preden so vstopili 
v sam bencinski servisih (slika 
5) in opravili nakup.

Svetovalne promocije:

Svetovalne promocije imajo za 
cilj predvsem svetovati potroš-
niku pri nakupu oz. mu poma-
gati, da čim bolj zadovolji svo-
je želje oz. potrebe. 

Naloga promotorja je ugoto-
viti, kakšne so potrošnikove 
želje, potrebe oz. kakšni so 

problemi, ki jih želi rešiti. In 
na osnovi teh ugotovitev mu 
svetuje, kateri izdelek ali stori-
tev bi lahko najbolje zadovoljil 
njegove želje in potrebe oz. 
najbolje rešil njegove proble-
me. 

Svetovalne promocije se upo-
rabljajo pogosto za kategorije 
izdelkov, ki obsegajo veliko 
število izdelkov in so zato po-
trošniku kompleksne, težje ra-
zumljive, zahtevne za nakupo-
vanje. Po drugi strani pa so to 
kategorije, ki so za potrošnika 
vseeno dovolj velikega pome-
na, da je zato pri izbiranju pra-
vega izdelka pripravljen po-
rabiti več časa pred prodajno 
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polico. Seveda pa si potrošnik 
želi kvalitetnega svetovanja, da 
bi si na ta način olajšal izbiro 
in skrajšal nakup.

Primeri takšnih svetovalnih 
promocij so na primer:

  svetovalne promocije barv 
za lase (slika 6)

  svetovalne promocije izdel-
kov ustne nege

  svetovalne promocije izdel-
kov za vrtnarjenje

Vse navedene kategorije so 
izredno kompleksne, samo 
vzemimo na primer pri bar-
vah za lase: koliko je različ-
nih blagovnih znamk, linij in 
nians na prodajnih policah! 
Kljub “nianserjem”, ki so ve-
činoma na voljo na prodajnih 
mestih, da bi olajšali izbiro 
prave barve za lase, je veliki 
večini potrošnikov v veliko 
veselje, da jim nekdo svetuje 
pri polici in jim na ta način 
pomaga uporabljati nianserje, 
razbrati podatke z embalaže 
proizvodov, razumeti razlike 
med različnimi linijami barv 
za lase, ter na koncu najti in 
izbrati pravi izdelek. Obenem 
pa želijo potrošniki dobiti tudi 
informacije, kako se določene 
barve za lase uporabljajo, me-
šajo, nanašajo ipd., kako dolgo 
so obstojne, kako dobro pokri-
vajo sivino las itd. 

Podobno je pri izdelkih za 
ustno nego. Na prodajnih 
policah lahko najdemo pre-
cej različnih vrst zobnih past, 
ščetk, vod, nitk, izdelkov za 
zobne proteze ipd. Vsak od 
navedenih izdelkov ima svoj 
namen. Po drugi strani pa 
imajo potrošniki različne na-
vade umivanja zob, različne 
težave z zobmi (skelenje, krva-
venje, zadah,…), različne oku-
se, so različnih starosti. Sve-
tovanje pri nakupu jim je zato 
v veliko pomoč pri iskanju in 
izbiri pravega proizvoda.
Pri svetovalnih promocijah 
je torej ključnega pomena, da 
promotor: 
  obvlada tehnike spraševanja 

in aktivnega poslušanja,
  zna iz slišanega razumeti in 

povzeti potrošnikove želje, 
potrebe oz. probleme, ki jih 
želi rešiti,

  pozna vse izdelke v katego-
riji, tako naročnikove kot 
tudi konkurenčne, ter po-
zna njihove koristi, predno-
sti, način uporabe, pravilne 
hrambe ipd.,

  ter zna zaključiti prodajo s 
tem, da potrošniku ponudi 
pravi izdelek, ki bo dejan-
sko najbolje zadovoljil po-
trošnikove želje, potrebe 

oz. najbolje rešil njegove 
probleme.

Svetovalne promocije so dol-
goročna naložba, saj proizva-
jalci na ta način tudi izobražu-
jejo svoje potrošnike, v čem se 
razlikujejo določeni izdelki oz. 
podkategorije izdelkov, kako 
se ti izdelki uporabljajo in hra-
nijo, da bi zagotovili optima-
len rezultat, ter na kakšen na-
čin lahko v prihodnje poiščejo 
pravi proizvod, da bi jim bil 
nakup lažji in prijetnejši.

Da bi bile svetovalne promo-
cije uspešne, morajo biti pro-
motorji kredibilni in zaupan-
ja vredni, to pa pomeni, da 
morajo biti dobro izobraženi 
o promoviranih izdelkih oz. 
kategoriji izdelkov. Zato je 
izrednega pomena kvalitetno 
šolanje promotorjev pred sa-
mim začetkom tovrstnih pro-
mocij. 

Seveda pa se moramo zaveda-
ti, da kljub temu promotorji 
ne morejo biti strokovnjaki – 
zato je dobro, da lahko v pri-
meru želje po kakšnem zah-
tevnejšem nasvetu potrošniku 
ponudijo kakšno kontaktno 
številko ali internetno stran, 
na kateri lahko potem potroš-
nik dobi odgovor na takšno 
zahtevnejše vprašanje. Tako 
dobijo svetovalne promocije 
še dodatno kredibilnost.


