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Uvod

1

1.1 Kaj trženje pravzaprav je?
Še vedno med zaposlenimi (in v številnih primerih tudi med vodilnimi) prevladuje miselnost, da je trženje pravzaprav oglaševanje, promocija podjetja
oziroma njegovih proizvodov, blagovnih znamk. V resnici pa je oglaševanje
oziroma komuniciranje samo eden od taktičnih elementov trženjske strategije blagovne znamke.
Marketing

Tržno komuniciranje

Razvoj
strategije
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na kreiranje
denarja
Ustvarjanje
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Merjenje
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Marketinški
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SLIKA 1: Marketing vs. Tržno komuniciranje
Vir: Kregar Brus, 2012

Trženje je torej odgovorno, da pripravi optimalen predlog trženjskih aktivnosti ter tako ustvarja vrednost blagovnih znamk (brand equity), kar vodi
k povečanim donosom, večjemu tržnemu deležu, večjim maržam in tako
prispeva k višjim dividendam ali višji ceni delnice. Vrednost, ki jo v podjetju
ustvarja trženje torej vpliva na obe najpomembnejši področji delovanja: na
potrošnike in na lastnike. Naloga trženja je torej, da upravlja aktivnosti
blagovne znamke tako, da povečuje vrednost za lastnike (slika 2).
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SLIKA 2: Marketing in vrednost delnice. Vir: McDonald, Smith, Ward, 2006

Od poslovne strategije do uspešnega tržnega komuniciranja

5

KAZALO

2

Poslovna strategija
Vloga trženja je določiti ciljne trge in razumeti potrebe ciljnih potrošnikov
ter na tej osnovi pripraviti trženjsko strategijo tako, da se z njo zadovolji potrebe potrošnikov. Zadovoljni potrošniki pa zagotavljajo podjetju dolgoročni
čisti denarni tok. Ob upoštevanju vseh tveganj, ki se lahko pojavijo na trgu,
mora strategija blagovne znamke biti oblikovana tako, da prinaša dobiček,
ki presega strošek investiranega kapitala, kar pomeni, da se ustvarja vrednost za lastnike. Zaradi kompleksnosti funkcije trženja in vedno bolj ostrih
konkurenčnih razmer je trženje osrednja funkcija v podjetju.
Kot prikazuje slika 3, je trženje funkcija, ki skrbi, da se poslanstvo in cilji
podjetja ob dobro zastavljenem strateškem (korporativnem) načrtu prevedejo v zastavljene dolgoročne in kratkoročne trženjske in finančne cilje
blagovne znamke. Prvi nivo, prikazan na sliki 3, je namenjen oblikovanju
korporativne strategije podjetja, medtem ko sta druga dva nivoja fokusirana na strategijo blagovne znamke in na taktiko blagovne znamke. Med
taktične elemente sodijo 4P elementi trženjskega spleta. Zadnji element
trženjskega spleta je komuniciranje, s katerim se marketing ukvarja šele, ko
oddela »domačo nalogo« vseh zgoraj prikazanih elementov.
Ne pričnite oblikovati strategije tržnega komuniciranja, dokler nimate
jasno postavljene strategije blagovne znamke!

1. nivo

Kreativna strategija podjetja
Strategija rasti podjetji = Strategija rasti posameznih kategorij
porter analiza
industrije (5 sii)

upravljanje
s teganj

poslovna strategija (3/5 letni načrt)
(Strategija blagovne znamke/blagovnih znamk)
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SLIKA 3: Vloga trženja v podjetjih: upravljanje vseh nivojev trženja.
Vir: Kregar Brus, 2009
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2.1 Korporativna strategija
Pred oblikovanjem korporativne strategije določi podjetje politiko, ki jo sestavljajo vizija, poslanstvo in vrednote. Vsi trije elementi skupaj predstavljajo osnovo ideologijo podjetja in so osnova za oblikovanje strategije blagovnih znamk. POSLANSTVO govori o današnjem stanju podjetja, o namenu
obstoja podjetja, zakaj podjetje posluje. VIZIJA je slika možnega in želenega položaja podjetja v prihodnosti (pove, kam želimo). VREDNOTE so
osnovne prioritete kulture neke organizacije - gre za prepričanje, kaj podjetje in zaposleni cenijo, vrednotijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda.
Ko govorimo o strategiji podjetja govorimo o rasti podjetja. O tem govori
tudi naslednji citat: “Volume and market share should not have top priority.
Profitable growth is the challenge.” D. Zetsche, CEO, Daimler Chrysler
Strategije se razlikujejo od taktike:
so proaktivne (taktika je reaktivna),
so interni proces podjetja, nad katerim ima vodstvo nadzor,
rezultat strateškega načrtovanja je strateški načrt,
ki daje usmeritev vsem poslovnim funkcijam v podjetju.
Postavitev strategije v podjetju je ključna za razvoj, rast in uspeh podjetja.
Cilj strategije je, da zagotovi podjetju obstoj in predvsem dolgoročni razvoj.
Zato je potrebno, da podjetje ustvarja vrednost, ki presega vrednost vloženega kapitala. To pa podjetje lahko doseže s prisotnostjo v pravi (atraktivni
in rastoči) industriji/kategoriji ali (in) s svojo dobro pozicijo v tej industriji.
S korporativno strategijo podjetje določi industrijo in skupino trgov, kjer
bo tekmovalo, vključno s povezavami, nakupi in prevzemi (M&A) drugih
podjetij, ostalimi večjimi investicijami ipd. V tej strategiji podjetje določi
portfelj dejavnosti.
V podjetjih, ki imajo v svojem portfelju samo eno dejavnost, praktično ni
razlike med korporativno in poslovno strategijo. Prav tako je v manjših podjetjih poslovna strategija povezana s funkcijskimi strategijami. V velikih in
srednje velikih podjetjih, ki imajo v portfelju različne dejavnosti in tekmujejo
na več različnih trgih z močno mednarodno konkurenco, pa je nujno definiranje in priprava vseh treh nivojev strategij. Tudi nadzorni sveti od vodstva
podjetja zahtevajo zagotovilo, prepričanje, da vodstvo obvladuje podjetje
in procese ter da ima jasne razvojne cilje. Vodstvo mora imeti načrt, kako
bo z dobro strategijo (z optimalnim predlogom zadovoljevalo potrebe ciljnih
potrošnikov) tržno uspešno, kako bo ustvarjalo večje donose, večalo tržne
deleže, dosegalo višje marže in ustvarjalo vrednost za lastnike.
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2.2 Poslovna strategija
V poslovni strategiji podjetje določi, kako bo tekmovalo v izbrani industriji,
na izbranih trgih in s katerimi blagovnimi znamkami. To običajno definira v
strateškem poslovnem načrtu, katerega glavni del so strategije blagovnih
znamk. Upravljanje blagovnih znamk ali brand management je umetnost
kreiranja in vzdrževanja vrednosti blagovne znamke. Je zelo kompleksna
disciplina, ki zahteva konstantno zagotavljanje obljube potrošnikom, zagotavljanje, da bo blagovna znamka izpolnila vsa njihova pričakovanja.

kratkoročni
pritiski

pritisk
k investiranju

pritisk tekmovanja
na osnovi cene

gradnja
BlagovniH
znaMK

nova
konkurenca

razdrobljenost
trgov in medijev

Vidnost

pritisk
inovacij

pritisk spremembe
strategij

kompleksne
strategije in odnosi

SLIKA 4: Sile, ki vplivajo na gradnjo močnih blagovnih zanmk.
Vir: David A.Aaker, Building strong brands, 1996

upravljanje portfolia blagovnih znamk
Pri oblikovanju portfolia blagovnih znamk se marketing srečuje z dvema
ključnima sklopoma vprašanj: vprašanja, povezana s konkurenčnim okoljem
in vprašanja, povezana s pozicijo blagovne znamke v tem okolju. Skupni imenovalec strateškega upravljanja s pomočjo različnih modelov so vprašanja
kot so:
Ali dodamo blagovno znamko v obstoječ portofilo?
Kako bomo ustvarili prioriteto blagovnih znamk?
Ali imamo preveč blagovnih znamk?
Kaj bomo z blagovnimi znamkami, ki ne kažejo perspektivnosti?
Koliko virov imamo na razpolago za upravljanje?
Upravljanje portfolia blagovnih znamk, t. i. portfolio management, se ukvarja predvsem s sprejemanjem odločitev, kaj bo podjetje zadržalo v portfoliu,
kaj ukinilo oziroma odprodalo, katero širitev si lahko privošči ipd. Gre preprosto za to, da podjetje nima neskončno veliko različnih virov (človeških,
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finančnih, materialnih …), zato mora sprejeti odločitve, ki pomenijo učinkovitejše in boljše obvladovanje stroškov celotne verige vrednosti ter dajejo
jasne usmeritve za prihodnje delovanje podjetja. Portfolio management je
nujen za vsako podjetje ne glede na velikost in ne glede na to, v kateri
fazi življenjskega cikla se podjetje nahaja. Optimizacija portfolia blagovnih
znamk je konstantna naloga vodstva in trženja. Zahteva pa poglobljeno
znanje in razumevanje potrošnikov, kupcev, trgov in konkurence.
Podjetje si pri odločitvah o oblikovanju portfolia blagovnih znamk lahko pomaga z več matrikami. Osnovno matriko portfolio analize je izdelalo svetovalno podjetje Boston consulting group (BCG matrika); na matriki so prikazani relativni tržni deleži izdelkov podjetja glede na vodilnega konkurenta
na trgu ter stopnjo rasti trga, na katerem se nahaja izdelek. Iz matrike izhajajo štiri osnovna polja, ki so osnova za odločitve vodstva – katere znamke obdržati, razvijati, katere opustiti oziroma odprodati. Alternativo BCG
matriki predstavlja General electric (GE matrika), ki v analizo vključuje več
informacij o tržnih priložnostih in konkurenčnem položaju.

2.3 Strategija blagovne znamke
Konsistentnost delovanja in upravljanja blagovnih znamk je danes eden večjih izzivov marketinga. Potrošniki na vsakem koraku vrednotijo asociacije, ki jih prejmejo skozi različne kanale komuniciranja določene blagovne
znamke. V današnjem hitrem in spreminjajočem se svetu pa potrošniki še
posebej nimajo časa razmišljati, ali je celotna pojavnost blagovne znamke
konsistentna. Če pojavnost in sporočila niso ves čas enotna, lahko to potrošnika zmede, zamaje konsistentnost vrednosti blagovne znamke v njegovih očeh in posledično povzroči premik h konkurenci.
Pri strateškem načrtovanju blagovne znamke se uporablja matrika I. Ansoffa, ki določa smer razvoja blagovne znamke; možne rasti in razvoj so:
Strategija tržne penetracije, kjer podjetje poskuša rasti z obstoječimi
izdelki na obstoječih trgih. Ta strategija mora biti vedno visoka prioriteta
vodstva podjetja – obstoječi potrošniki že poznajo izdelke podjetja, zato
jih je potrebno prepričati, da potrošijo več.
Strategija razvoja trga poskuša doseči rast z obstoječimi izdelki na
novih trgih (pri novih kupcih). O odločitvi za to strategijo je potrebno
dobro preveriti, ali je blagovne znamke podjetja možno širiti v nove kategorije, ali je možno z novimi blagovnimi znamkami vstopiti v določene
kategorije in na nove trge.
Strategija razvoja izdelkov je za podjetje ustrezna takrat, ko podjetje
izkoristi svoje prednosti in razvije izdelek za že obstoječe potrošnike.
Podobno kot strategija razvoja trga je to bolj tvegan način rasti kot strategija tržne penetracije.
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Porterjeve strategije pa nudijo marketingu premislek in pot v odločitev,
kje je podjetje zares dobro in kje ter kako lahko razvije svoj potencial.
Strategija diverzifikacije je najbolj tvegana, saj se je podjetje odločilo
poiskati nove izdelke in nove kupce.
Strategija stroškovnega vodstva poudarja učinkovitost s pomočjo
doseganja ekonomije obsega in učinka krivulje izkušenj. Vzdrževanje
te strategije pomeni za podjetje stalno spremljanje nižanja stroškov pri
vseh funkcijah podjetja in dostop do ne-dragega kapitala.
Strategija diferenciacije temelji na oblikovanju proizvodov, ki jih potrošniki zaznajo kot edinstvene. Za vpeljavo te strategije mora podjetje
imeti močne razvojne in tehnološke sposobnosti, veliko kreativnost in
inovativnost kot tudi dobra trženjska znanja.
Strategija segmentacije se osredotoča na določene trge ali tržne segmente. Poznana je tudi kot nišna strategija, bolj primerna za manjša
podjetja.

2.3.1 proces oblikovanja strategije blagovnih znamk
sestavljajo naslednji koraki:
I Analiza situacije
Obnašanje potrošnikov
Poznavanje konkurence
II Določitev ciljev in razvoja blagovne znamke
Cilj blagovne znamke je potrebno oblikovati dolgoročno in kratkoročno.
Povezavo med obema je možno ponazoriti s trženjskim ciljem v obliki tržnega deleža. Za doseganje dolgoročnega cilja je potrebno najprej vedeti,
katera skupina potrošnikov bo imela koristi od izbrane blagovne znamke.
Poznati je potrebno tri okoliščine za ugotavljanje potencialnega trga blagovne znamke:
Kdo so potrošniki?
Kakšni so motivi potrošnikov za uporabo blagovne znamke?
V kakšnih okoliščinah bodo potrošniki uporabljali blagovno znamko?
III Določitev ciljnih trgov
Izbor ciljnih trgov temelji na segmentaciji trgov - trgi še zdaleč niso homogeni, zato je potrebno narediti analizo posameznega segmenta trga skozi
prizmo obnašanja in lastnosti potencialnih potrošnikov. Podjetje si mora ob
segmentaciji odgovoriti na osnovna vprašanja, kot so:
Kaj potencialni potrošnik želi oziroma potrebuje?
Kaj moramo narediti, da zadovoljimo njegova pričakovanja?
Kakšna je velikost (vrednostno, količinsko) tega segmenta trga?
Kakšna je perspektiva rasti tega segmenta?
Kakšna je profitabilnost tega segmenta?
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Pri izbiri ciljnega trga podjetje razmišlja tudi o tem, s koliko konkurenti se
srečuje v posameznem segmentu in kakšen bo njegov konkurenčni položaj
– pozicioniranje. Izdelki ali storitve podjetja morajo biti pozicionirani v zavesti potrošnikov tako, da podjetje najde najbolj profitabilno nišo v segmentu.
IV Določitev »4P / 7P elementov« za oblikovanje
taktičnega načrta blagovne znamke
Če blagovna znamka tekmuje na več trgih, se 4P oziroma 7P taktični plan
vedno postavlja za vsak trg posebej, saj je običajno faza življenjskega cikla
blagovne znamke na trgih različna. Tudi v primeru, ko se blagovna znamka
na dveh ali več trgih nahaja v isti fazi življenjskega cikla, pa je lahko okolje
trga (uporabite PESTEL analizo) tako drugačno, da vpliva na taktični plan
blagovne znamke.
Poleg proizvoda (Product), določitve prodajnih kanalov (Place), pa je izjemno pomemben element taktičnega plana cena (Price). Cena je v bistvu
edini element taktičnega načrta, ki pozitivno prispeva k kreiranju dobička
(dvig cene pomeni boljšo pozicijo in tudi boljšo dobičkonosnost). Vsi ostali
elementi taktičnega plana pa so investicije, ki se črpajo iz dobička. Torej
– zelo pomembno je, da funkcija marketinga oblikuje cenovno politiko blagovne znamke. In ko ima podjetje urejene vse 3P, nastopi zadnji element,
to je komuniciranje (Promotion). In ponovno – ne pričnite oblikovati načrta komuniciranja dokler nimate jasno postavljene strategije in taktike
blagovne znamke!

Produkt

Cena
Ciljni
trg

Distribucija

Promocija

SLIKA 5: Trženjski splet 4P/7P je prilagojen ciljnemu trgu

V Določitev potrebnih virov
Ocena potrebnih investicij (v marketing, v opredmetena sredstva) in
ostalih potrebnih virov
Vrstni red (prioritete) investicij
VI Cilji (trženjski in finančni) blagovne znamke na posameznem trgu
Projekcije prodaje blagovne znamke
Razvoj tržnega deleža blagovne znamke
Razvoj moči in podobe blagovne znamke
Rast dobička blagovne znamke
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2.3.2 določitev podobe blagovne znamke
Gre za dolgoročno podobo naše blagovne znamke v očeh potrošnika oziroma vseh javnosti. Kot kaže slika 6, je podoba sklop emocionalnih in funkcionalnih lastnosti, ki govorijo o osebnosti blagovne znamke in kako je podoba naše blagovne znamke drugačna od konkurenčnih blagovnih znamk.
Pri določitvi podobe blagovnih znamk je porebno izvesti delavnice, srečanja marketinga in vključiti v oblikovanje podobe vodstvo podjetja. Osnova
za razmišljanje so tudi tržne raziskave (segmentacija, navade potrošnikov
itd.) in interno znanje, ko zaposleni poskušajo definirati odgovore na vprašanja o potencialni osebnosti blagovne znamke, o razlikah v primerjavi s
konkurenco, o potrošnikih.

predlog
vrednosti

osebnost
blagovne
znamke
pozicioniranje
blagovne
znamke

vizija in cilji
blagovne
znamke

podoBa
Blagovne
znaMKe

organizacijska kultura
podjetja

ime in
simboli
prednosti
blagovne
znamke

atributi
blagovne
znamke

SLIKA 6: Podoba blagovne znamke je njena dolgoročna pozicija

Načinov oziroma pristopov določitve podobe blagovne znamke je kar nekaj, ena od popularnih metod je t.i. »brand wheel«. Kot prikazuje slika 6, je
brand wheel metodologija, s pomočjo katere se lahko kompleksne elemente (gradnike) blagovne znamke poenostavi in se jih zapiše z enostavnimi
besedami. Enostavnost pa je pomembna tudi pri komuniciranju blagovne
znamke; ne gre za to, da poenostavljamo stvari, gre za jasno in usmerjeno
komunikacijo do potrošnika.
Kot je prikazano na sliki 7, metodologija deluje od zunanjega kroga do notranjega kroga – bistva blagovne znamke. Besede, ki se izluščijo pri vsakem posameznem krogu, so tudi osnova za komunikacijo. Pametno je, da
se podobo blagovne znamke oblikuje v mešani skupini zaposlenih (marketing, prodaja, razvoj …), ki relativno dobro poznajo izdelke oziroma blagovno znamko.
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Besede, ki mi padejo
na pamet ob vsakem
vprašanju
Navedba dejstev o fizičnih
lastnostih in osebnosti,
ki najbolje opišejo
posamezno zgornjo besedo
(idealno 3-5 na kvadrant)

Racionalne
vrednote
Kaj mi proizvod nudi?

Dejstva,
prepričanja

Kako opišem proizvod?
Fizične
prednosti
Ključne
vrednote
"Brand
essence"

Produkt

Povzetek in prioritetna lista besed v štiri
ključne besede
Osebnost
Bistvena vrednota eno ključno sporočilo
o blagovni znamki

Kako je blagovna znamka
pozicionirana v moji glavi?

Kako se počutim
ob blagovni znamki?
Emocionalne
vrednote

SLIKA 7: »Brand wheel«, metodologija določitve podobe blagovne znamke

2.3.3 arhitektura blagovnih znamk
Gre za oblikovanje medsebojnega razmerja znamk in podznamk; v osnovi poznamo dva načina – t.i. hiša blagovnih znamk (»house of brands«) in
brendirana hiša »branded house«.
Hiša blagovnih znamk je klasičen model upravljanja portfolia, ko ima
podjetje v svoji lasti več različnih (samostojnih) blagovnih znamk, ki so
lahko zastopane tudi v isti kategoriji. V takem primeru je seveda možna
tudi določena stopnja kanibalizacije oziroma podvajanja, ki jo podjetje
rešuje z različnim pozicioniranjem blagovnih znamk.
Brendirana hiša je drugi model portfolia blagovnih znamk, ki je ravno nasproten prejšnjemu. V tem primeru podjetje uporablja eno ime za
blagovne znamke oziroma izdelke, ki jih ima v lasti. Ta model ima vrsto
prednosti, najvažnejša pa je morda ta, da vodstvo lahko posveti veliko časa upravljanju korporativne - izdelčne blagovne znamke. Največja
pomanjkljivost modela pa je, da strategija podjetja sloni na eni blagovni
znamki – če blagovna znamka zaide v težave, ima problem tudi podjetje.

2.4 Komuniciranje taktičnega plana blagovne znamke
Komuniciranje taktičnega plana blagovne znamke je zelo pomembna naloga funkcije marketinga – gre za komunikacijo vsem službam, ki morajo
poznati in razumeti aktivnosti taktičnega načrta (4P/7P). Predvsem je pomembno, da marketing skupaj s prodajo oblikuje implemementacijo taktičnega načrta. Obstaja več načinov kako se sistematično zapišejo aktivnosti,
povezane z blagovno znamko na posameznem trgu, v posameznem distribucijskem kanalu, znotraj posameznega meseca. Uporaben način je lahko
t.i. ABP (annual brand plan), v katerem se zapišejo vse aktivnosti blagovne
znamke skozi leto. Poleg interne javnosti pa je pomembno, da aktivnosti
razume tudi agencija – tako kreativna, kot medijska.

Od poslovne strategije do uspešnega tržnega komuniciranja
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3

Koraki do uspešnega tržnega
komuniciranja na letni ravni
3.1 Letni brief kreativne in medijske agencije
Proces letnega briefa kreativne in medijske agencije je predstavljen na sliki 8.
Brief – razumevanje
blagovne znamke
in ciljne skupine

Raziskave –
analiza
konkurence

graditi
IZKUŠNJO

Evaluacija post buy
in analiza

Raziskave –
razumevanje
potrošnika

misliti o
MEDIJIH

Predlog – principi
medijskega
planiranja

Razvoj –
brainstorming,
ideje in strategija

SLIKA 8: Letni brief kreativne in medijske agencije

Zelo pomembno je, da se med naročnikom in obema agencijama vzpostavi dober pretok informacij ter da obe agenciji poznata strategijo in taktiko
blagovne znamke na letnem nivoju ter cilje, ki jih naročnik mora doseči.
Nadalje je potrebno razumevanje s katerimi elementi taktičnega spleta je
naročnik predvidel realizirati zastavljene cilje in kakšna je velikost marketinškega budgeta.
Oblikovanje posamezne tržno komunikacijske akcije sledi naslednjim
korakom:
Brief – opredelitev ciljev komuniciranja – oblikovanje sporočila – izbor komunikacijskih poti – določitev proračuna in na koncu merjenje kazalnikov.
Zelo pomembno je tudi, da agencija pozna in razume našega potrošnika in
medije, ki jih naš potrošnik konzumira.

3.2 Potrjevanje posameznih faz
tržnega komuniciranja
Proces in točke potrjevanja so odvisne od notranje organizacije posameznega
podjetja in od tega, kdo je pobudnik akcije (vodstvo, marketing, prodaja …).
Najbolj splošne točke potrjevanja so:
1. namen in cilji akcije
2. kreativna strategija
3. kreativni materiali
4. medijska strategija
5. media plan
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Točke potrjevanja in posameznike, ki morajo posamezno točko potrditi, določiti vsako podjetje posebej. Ker mora uspešen marketing doseči konsenz
in sprejetje pri vseh, ki so v akcijo vpleteni, je pri njihovem določevanju potrebno upoštevati tako formalno organizacijo podjetja kot neformalne afinitete posameznega odločevalca (bodisi v vodstvu ali v oddelkih, ki jih akcija
tangira). Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti tistim točkam procesa, kjer bi kasnejše spremembe lahko povzročile večje dodatne stroške.
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4

Oblikovanje posamezne
tržnokomunikacijske akcije
4.1 Koraki pri oblikovanju tržnega komuniciranja
Za uspešno izvedbo komuniciranja so potrebni naslednji koraki:
določitev ciljnega občinstva
opredelitev ciljev komuniciranja
oblikovanje sporočila
izbira komunikacijskih poti
določitev proračuna
izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje
merjenje kazalnikov, rezultatov

4.2 Določitev ciljnega občinstva
Postopek oblikovanja tržnokomunikacijske akcije začnemo z odločitvijo,
kdo je naše ciljno občinstvo, saj to bistveno vpliva na odločitve sporočevalca o tem, kaj, kako, kdaj, kje in komu bo sporočal. Pri tem nas zanimajo
naslednje lastnosti ciljnega občinstva:
poznavanje obravnavanega predmeta: ciljamo lahko svoje obstoječe
kupce/uporabnike, kupce/uporabnike konkurenčnih podjetij ali neporabnike kategorije; pripadniki slednjih dveh skupin lahko naše izdelke/
storitve že poznajo ali pa še ne,
naklonjenost do obravnavanega predmeta: izbrano ciljno občinstvo je
lahko našim izdelkom/storitvam naklonjeno, nenaklonjeno ali pa je do
njih neopredeljeno,
vloga ciljnega občinstva: nagovarjamo lahko kupce ali porabnike izdelkov/storitev (ti dve skupini se v mnogih primerih ne pokrivata),
demografske, sociografske, psihografske in življenjskostilne lastnosti:
določimo spol, starost, osebni dohodek, ključne vrednote, zanimanja,
aktivnosti ter druge lastnosti pripadnikov ciljne skupine. Pogosto uporabljena metoda je, da skušamo čim bolj natančno opisati tipičnega predstavnika ciljnega občinstva.

4.3 Opredelitev ciljev tržnega komuniciranja
Opredeliti moramo, kaj bi s tržnim komuniciranjem radi dosegli, saj to vpliva na vse naslednje korake v procesu. Glede na to, kar vemo o izbranem
ciljnem občinstvo ter glede na svoje poslovne cilje se odločamo med tem,
ali bomo skušali doseči spoznavni, čustveni ali vedenjski odziv prejemnikov
sporočila. To pomeni, da se odločamo med naslednjimi tremi možnostmi:
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spremeniti želimo nivo zavedanja o izdelku/storitvi, spraviti nekaj v zavest prejemnika sporočila
spremeniti želimo odnos do izdelka/storitve, doseči, da postane ciljnemu občinstvo nekaj všečno, da to vključi med alternative, med katerimi
izbira ter da mu naša ponudba postane »prva izbira«
spremeniti želimo vedenje, doseči, da prejemnik sporočila nekaj stori –
najpogosteje je to nakup, ni pa nujno
Pri zastavljanju ciljev bodite pozorni tudi na naslednje:
cilji naj bodo specifični in natančni pri tem, kaj želite doseči
cilji naj bodo merljivi, zato jih tudi številčno opredelite in bodite pozorni
na to, da razpolagate s podatki, ki vam bodo pokazali, ali so bile zastavljene vrednosti dosežene
cilji naj bodo zastavljeni realistično: dovolj visoko, da predstavljajo izziv,
a hkrati tako, da jih je mogoče doseči
v ciljih naj bo jasno določeno, do kdaj želite doseči zastavljeni cilj oziroma ciljno vrednost

4.4 Oblikovanje sporočila
Idealno bi bilo, če bi sporočilo pritegnilo pozornost, ustvarilo zanimanje,
vzbudilo željo in povzročilo dejanje, a v praksi tako rekoč ni sporočil, ki bi
prejemnika sporočila lahko popeljala skozi vse navedene korake. Zato je
za uspešno sporočilo nujno, da je usklajeno s prej zastavljenimi cilji, ki jih s
tržnokomunikacijsko akcijo želimo doseči.
Pri oblikovanju sporočila moramo biti pozorni na štiri stvari:
vsebina sporočila: Pri oblikovanju vsebine sporočila gre za iskanje
odgovora na vprašanje »Kaj povedati?«. Pri tem iščemo poziv, temo,
idejo ali edinstveno prodajno vrednost (UPS – unique selling proposition). Odločiti se moramo med sporočilom z razumskim, čustvenim
in moralnim pozivom.
zgradba sporočila: Pri določanju zgradbe sporočila iščemo odgovor na
vprašanje »Kako to logično povedati?«. Pri tem je pomembno, da se
odločimo: ali bomo na podlagi sporočila prejemniku sporočila navedli
tudi sklepe ali pa bomo pustili, da do zaključkov pride sam; ali bomo
oblikovali enostransko (samo pozitivne lastnosti) ali dvostransko predstavitev (tako pozitivne kot negativne lastnosti); kakšno bo zaporedje
predstavitve argumentov.
oblika sporočila: Oblika sporočila odgovarja na vprašanje »Kako zasnovati simbolni okvir sporočila?«. Za učinkovito obliko moramo ustrezno
določiti naslov, besedilo, slikovno gradivo, barve, glas napovedovalca,
zvočno podlago, telesno govorico nastopajočih, oblačila in urejenost
nastopajočih ter številne druge elemente.
vir sporočila: Z določitvijo vira sporočila odgovorimo na vprašanje »Kdo
naj sporočilo posreduje?«. Verodostojnost vira sporočila vpliva na to,
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koliko pozornosti bo sporočilo zbudilo, kolikšen priklic bo imelo in kako
všečno bo. Verodostojnost vira pa je odvisna od treh dejavnikov: izkušenost (posebno znanje, s katerim lahko vir podpre svoje trditve), zanesljivost (nepristranskost in poštenost vira v očeh občinstva) in všečnost
(privlačnost vira v očeh občinstva).

priMer naslavljanja CiljniH sKupin
z eno saMo Blagovno znaMKo – CoCa-Cola
Blagovna znamka Coca-Cola, ki je po podatkih družbe Interbrand vredna največ izmed vseh svetovnih znamk, temelji na zelo preprosti filozofiji: en proizvod, na voljo kjer koli, dostopen vsem. Ali kot je nekoč dejal
nekdanji predsednik družbe Robert Woodruff: »Coca-Cola bo vedno na
dosegu roke kateri koli stranki, ki si jo bo zaželela, kjer koli po svetu«.
Zahvaljujoč tej viziji, je Coca-Cola postala simbol za globalno blagovno
znamko, saj jo poznajo in obožujejo v več kot 200 državah. Vendar kako
lahko blagovna znamka z enim in istim proizvodom postane in ostane
tako priljubljena pri različnih skupinah porabnikov, različnih kultur, ki živijo v popolnoma različnih gospodarskih razmerah? Kako lahko pristop
en-proizvod-za-vse sploh deluje v tem hitro spreminjajočem se času,
polnem inovacij in novih proizvodov, z vedno bolj zapleteno sestavo porabnikov, ki jo oblikujejo številne skupnosti in socialne podskupine, ki
postavljajo vse tradicionalne segmentacijske tehnike oglaševanja pod
vprašaj?
Najprej mora blagovna znamka razumeti, katere ciljne skupine imajo največji potencial, da lahko opredeli prednosti teh ciljnih skupin. Ko analiza
pokaže, da najstniki zaužijejo največ hitre hrane, ti seveda postanejo glavna ciljna skupina. Ugotovili bomo, da matere zaužijejo bistveno manj take
hrane, vendar so lahko kljub temu zanimiva ciljna skupina, saj niso samo
porabniki, tamveč so one tiste, ki usmerjajo porabo celotnega gospodinjstva. Starši nadzorujejo porabo pri približno 60 % najstnikov, starejših od
12 let. Ko smo opredelili ključne skupine porabnikov, pa še vedno nismo
odgovorili na vprašanje, kako se na primeren način približati vsem z eno
blagovno znamko. Ta izziv lahko rešimo samo na en način: tako da ustvarimo jasno vizijo blagovne znamke, ki lahko potuje prek segmentov in jo
lahko na primeren način predstavimo različnim ciljnim skupinam. Vizija
Coca-Cole je zgrajena na »veselju in optimizmu«, vrednotah, ki sta enako
pomembni najstnikom in odraslim. Če želi blagovna znamka postati globalna, morajo imeti njene vrednote kulturni pomen, saj lahko le tako dosežejo
različne kulture: blagovna znamka mora zavzeti mnenje glede tega, kakšna
naj bi bila družba. Coca-Cola je vedno zavzela kulturno stališče: z reklamnim sporočilom, ki se je navezovalo na hipijevsko gibanje ali ko je izdala
reklamno sporočilo s pesmijo »Can't beat that feelin'« (ni boljšega občutka)
v duhu 80. let ali pa dandanes, ko uporabljajo »srečo« kot zdravilo za depresivno ozračje 21. stoletja.
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Rdeča nit Coca-Cole, vizija njena blagovne znamke, je zgrajena na »sreči«.
Vso njeno oglaševanje izraža to vizijo, pri tem pa nagovarja različne ciljne
skupine. To je lahko »sreča pri mizi«, ki se navezuje na matere, »tovarna
sreče«, ki se obrača na najstnike, ali »odpri za srečo«, ki naslavlja mlade odrasle in odrasle. Čeprav se izvedbe in oblike naslavljanja različnih
skupin med seboj močno razlikujejo, pa rdeča nit ostaja in zagotavlja, da
blagovna znamka ne bo pošiljala nasprotujočih si sporočil. »Sreča« je temelj družbe Coca-Cola in je enako pomemben za različne ciljne skupine v
različnih kulturah.

priMer KoMBiniranja raCionalnega
in eMoCionalnega sporoČila - argeta
Znamka Argeta je v letih od 2001 do leta 2011 izredno napredovala: postala
je vodilna v svoji kategoriji po tržnih deležih (v Sloveniji, v Bosni in Hercegovini …), ali pa zelo resen izzivalec (na primer na Hrvaškem in v Srbiji),
leto za letom dosega izredne ravni rasti prodaje in je po Valiconovi raziskavi
moči znamk postala tretja najmočnejša FMCG znamka v regiji v letu 2010.
Položaj Argete je torej izredno dober, kar pa nikakor ne pomeni, da bi se
lahko zadovoljili s situacijo – želimo še napredovati. Predpogoj efektivnosti
tržnega komuniciranja v tej situaciji so izredno natančno definirane poslovne, marketinške in komunikacijske naloge ter cilji. Argeta se zato osredotoča predvsem na dvoje:
1. učinkovito pokrivanje nišnih priložnosti (na primer: Argeta Snack za
uporabo izven doma) in
2. utrjevanje krovne znamke Argeta kot najboljše paštete, s čimer pridobivamo uporabnike konkurenčnih znamk, uporabnike drugih namazov za kruh in celo neuporabnike kategorije paštet.
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Morali smo torej prepričati oba dela ciljne skupine. Pri oblikovanju sporočila smo zato združili racionalen in emocionalen vidik: samo racionalno
sporočilo (v Argeti so samo najboljši kosi mesa) bi namreč sicer lahko prepričalo neuporabnike kategorije, ne bi pa zmoglo dovolj vplesti predvsem
uporabnikov konkurenčnih paštet. Slednji bi v primeru racionalnega sporočila lahko rekli: »Ne zanima me, če je Argeta narejena iz najboljših sestavin,
meni je še vedno »moja« pašteta najboljša, je najboljšega okusa.« S tem,
da smo Argeto povzdignili na raven kraljevske hrane, pa smo v njih zbudili
dvom in potrdili signale iz njihove okolice, kjer je vedno več uporabnikov
in zagovornikov Argete. »Jesti kot kralj« je namreč fraza, ki jo uporabljamo
v vsakdanjem jeziku in označuje naše navdušenje nad kakovostno, dobro
hrano. Je prispodoba, ki je vsem takoj jasna, kar seveda pospešuje razumevanje sporočila. V letu 2011 pa smo s to navezavo izkoristili še dodaten
vidik: kraljevsko poroko Kate Middleton in princa Williama. Navezali smo se
na najbolj razvpit dogodek leta in sprožili govorice, da bodo Argeto dejansko stregli na kraljevi poroki, saj je tako dobra. Tako smo zbudili zanimanje
in tudi nadaljevanje kampanje je sledilo v kraljevski maniri. Uporabljena je
bila ikonografija, glasba in stil komunikacij, ki takoj umesti Argeto na kraljevski dvor, na kraj, kjer se jé samo najboljše delikatese.

4.5 Izbira komunikacijskih kanalov
Komunikacijski kanali predstavljajo obliko in način prenosa sporočila od sporočevalca do ciljne javnosti. Za učinkovito doseganje ciljne javnosti uporabljamo različne komunikacijske kanale in instrumente tržnega komuniciranja.
Ločimo osebne in neosebne komunikacijske kanale:
Osebni komunikacijski kanali vključujejo neposredno komuniciranje
med dvema ali več osebami, ki lahko poteka iz oči v oči, med eno osebo in občinstvom, po telefonu in elektronski pošti. Njihova prednost je
v možnosti individualizirane predstavitve in povratne informacije. Med
osebne komunikacijske kanale sodijo tudi govorice od ust do ust, ki so
posebej vplivne ob nakupu izdelkov, ki so dragi, povezani s tveganjem
in jih kupujemo redko ter pri tistih izdelkih, ki kažejo na uporabnikov
družbeni status in okus. Podjetja se pomena govoric vse bolj zavedajo
in jih zato spremljajo, se nanje odzivajo ali celo sama s svojimi aktivnostmi skušajo sprožiti zase ugodne govorice.
Neosebni komunikacijski kanali vključujejo medije, ki prenašajo večino neosebnih tržnokomunikacijskih sporočil, in dogodke. Med mediji
se za tržno komuniciranje največ uporablja televizijo, zunanje oglaševanje, tiskane medije, internet, vse bolj pogosto pa se podjetja odločajo
tudi za uporabo t. i. »novih medijev« (npr. oglaševanje preko mobilnih
telefonov). Priložnost za prenos sporočil ciljnemu občinstvu pa so tudi
najrazličnejši dogodki, od novinarskih konferenc do svečanih otvoritev
ter sponzoriranja športnih, kulturnih in drugih dogodkov.
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priMer izBora KoMuniKaCijsKiH Kanalov - niKon 1
Pri plasiranju novega produkta Nikon 1 ob koncu leta 2011 na slovenski trg
je bilo potrebno strategijo izbora komunikacijskih kanalov prilagoditi ciljni
skupini, upoštevajoč ključno usmeritev Nikona – premik k novim časom,
skok v novo Ero Nikona, ki se kaže v samem produktu, v veliki meri pa tudi
v pristopu, razmišljanju, preprostosti in aktualnosti same blagovne znamke.
Nikon se je z novim produktom usmeril k precej zahtevni ciljni skupini, ki
ni nujno prodajno vezana na delovanje in tehnično ustreznost produkta,
ampak tudi na druge elemente blagovne znamke, kot so prestiž, dizajn,
»coolness« in podobno. Tako so posledično pomemben element Nikonove
prisotnosti tudi prvovrstno izbrani komunikacijski kanali.
Naloga medijske agencije je bila v sodelovanju s kreativno agencijo in naročnikom predstaviti nov produkt v okviru omejenega proračuna in doseči
zastavljene medijske cilje kampanje. Pri izboru komunikacijskih kanalov so v
začetku največjo vlogo odigrale raziskave na trgu, ki jih uporabljamo za določitev medijskih kazalcev kampanje (AGB Nielsen, NRB, Omex in druge) ter
seveda izčrpna izhodišča medijskega briefa, ki podajo določene usmeritve že
v samem začetku (npr. komunikacijski cilji, nabor možnih kreativnih oglasov).
Sam nabor komunikacijskih kanalov je bil razdeljen v dva dela:

osebni komunikacijski kanali
V vseh fazah komunikacije izdelka imajo pri tehničnih izdelkih osebni komunikacijski kanali zelo velik pomen, saj potrošniki drugače dojemajo in sprejemajo informacije, ki so posredovane osebno. Te se velikokrat izkažejo za
učinkovitejše predvsem pri zapletenih in s tveganjem povezanih produktih.
Tako so pri plasiranju Nikon 1 na slovenski trg veliko vlogo odigrali tako imenovani osebni komunikacijski kanali. Že na samem začetku je bilo zelo poudarjeno informiranje in izobraževanje prodajnega osebja, saj le-ti prihajajo v
direkten kontakt s potencialnimi kupci. Zato je bilo prodajno mesto pomemben člen v osebnem komuniciranju. Pomembni pa so bili tudi ostali dogovori
s trgovci in vsa komunikacija preko POS materialov na prodajnem mestu.
Nikon je za trgovce pripravil poseben dogodek na Vranskem, na katerem
je predstavil najhitrejši fotoaparat na svetu Nikon 1. Fotoaparate in celoten
sistem so predstavili trgovcem in poslovnim partnerjem. Poleg strokovnih
predstavitev nove Nikonove kategorije so lahko preizkusili neverjetno hitrost
fotoaparatov in povsem nove funkcije, ki jih ponuja Nikon 1. Na dogodku so
povabljenci lahko aktivno sodelovali kot vozniki in izbirali med Ferrarijem
F430, Porschejem 911 turbo in Audijem R8 ali pa se preizkusili kot kopiloti
Andreja Jereba – slovenskega rally driverja No.1. Za pustolovce so pripravili
offroad dogodivščino, na vodnem poligonu pa so lahko izpilili vožnjo med
vodnimi zavesami. Poseben gost dogodka je bil Tad Nakayama, predsednik
regije Nikon GMBH, ki je bil član razvojne ekipe Nikon 1.
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Poleg osebnih komunikacijskih kanalov pa je za graditev blagovne znamke, samega imena produkta in predvsem visokega dosega na ciljni skupini,
nujna vključitev pravilno izbranih in časovno usklajenih neosebnih komunikacijskih kanalov.

neosebni komunikacijski kanali
Pri naboru smo se osredotočali na ciljno skupino in na same prednosti in
posebnosti produkta. Pretekle izkušnje, medijske raziskave trga in naročnikove raziskave trga lastnikov foto opreme so nam podale naslednji izbor, ki
smo ga uspešno uporabili: televizija, svetlobne vitrine, tisk, kino ter internet
kot učinkovit kanal pri komuniciranju tehničnih izdelkov.
TV
Ker je bil Nikon 1 popolnoma nov produkt, smo potrebovali komunikacijske kanale visokega dosega, da bi zgradili zavedanje in prepoznavnost
na slovenskem trgu ter informirali o novosti širšo javnost. Zaradi omejenega proračuna kampanje smo bili še posebej pazljivi pri naboru medijev
posameznega komunikacijskega kanala. Pri televizijskem komuniciranju
smo uporabili večje in tudi manjše slovenske televizijske postaje in jih raje
časovno omejili na trajanje 11 dni. Tako je bila komunikacija zelo močna,
pridobili pa smo široko ciljno javnost ter z oglasom dosegli 78% ciljne skupine najmanj enkrat.
Svetlobne vitrine
Kot drugi komunikacijski kanal visokega dosega smo izbrali svetlobne vitrine, ki s svojo naravo poudarijo »image« in sam prestiž oglaševanega
produkta. Z nacionalno pokritostjo in koncentracijo v večjih mestih smo
preko kanala zunanjega oglaševanja opozorili ciljno skupino, ki je veliko
»on the go« na nov produkt, ki ga je Nikon ponudil v paleti svojih izdelkov.
Vse skupaj je kreativna agencija nadgradila z dvema različnima kreativnima rešitvama, kar še stopnjuje opaznost in učinkovitost oglasov.
Tisk
Pri komuniciranju preko kanala tiskanih medijev je bil poudarek na specializiranih, predvsem s tehnologijo povezanih edicijah. Poleg tega pa je
bilo zaradi cilja dosega potrebno vključiti edicijo z najvišjim dosegom in
priloge z visoko branostjo. Tako je bil nabor edicij precej majhen, vendar zelo ciljano usmerjen. Oglase smo kombinirali s članki, saj je pri zahtevnejših izdelkih razlaga samega produkta in podrobnejša informacija
velikokrat zelo iskana in zaželena oblika komunikacije.
Kino
Zaradi doseganja mlajše ciljne skupine in specifičnosti novega produkta smo komunikacijo s TV ekranov »preselili« tudi v kino dvorane po
Sloveniji. Tako smo preko komunikacijskega kanala predstavili produkt
mladi, nekoliko bolj urbani populaciji, ki predstavlja visok delež znotraj
določene ciljne javnosti Nikona 1.
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Internet
Uporaba interneta kot komunikacijskega kanala je posledica izrabe medija pri vseh Nikonovih kampanjah, saj je »must have« kanal, ki vedno
daje dobre rezultate. To pomeni, da ciljna javnost išče informacije na
internetu in je to potrebno pozitivno izrabiti pri oblikovanju komunikacijskega spleta. Predvsem je bilo potrebno paziti, da smo komunicirali
ciljano, pri tem pa še vedno dosegali zavidljiv rezultat. Poleg klasičnih
formatov smo za Nikon 1 uporabili tudi personalizirano spletno mesto, ki
je bilo zelo opazno in posledično tudi učinkovito orodje pri komunikaciji.
Poleg navedenih medijev se je v komunikaciji Nikon 1 uporabilo še sledeče
komunikacijske kanale:
oblikovanje posebne spletne strani www.nikon1.si, kjer si lahko vsak
obiskovalec pogleda vse o novem Nikon 1,
mailing o novosti, poslan na celotno bazo naslovov naročnika,
POS materiali in
Nikonov dan fotografije – dogodek za končne uporabnike, ki je potekal v znamenju novega sistema Nikon 1. Fotografski petek je privabil
več kot 1.500 ljubiteljev fotografije. Nikonov dan fotografije je potekal
pod sloganom »Jaz sem 5. Element«, v katerem so bili zajeti ogenj,
voda, zrak in zemlja ter kot peti element nov sistem Nikon 1. Ljubitelji
fotografije so svoje fotografsko znanje lahko med drugim izpilili s fotografiranjem zanimivih scen. Številne zanimive fotografije so nastale tudi
z dekleti na modni reviji ter profesionalnimi modeli.
Sami rezultati celotnega komuniciranja Nikon 1 preko vseh navedenih kanalov so pokazali pravilen izbor komunikacije, saj smo dosegli želene rezultate in cilje komuniciranja. Nikon je tako dosegel 75,9% prepoznavnost
med lastniki fotoaparatov in dosegel/presegel prodajo modela v prvem
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mesecu plasiranja na trgu. V decembru je dosegel Nikon 1 v segmentu
kompaktnih aparatov z izmenljivimi objektivi (System Compact Cameras)
80.5% tržni delež v prodaji.
Fotografije z dogodka za porabnike: http://photos.ecetera.si/Nikon/Nikonov-dan-fotografije-18
Fotografije z dogodka za trgovce in poslovne partnerje: http://photos.ecetera.si/Nikon/Nikon-1-JAZ-SEM-NAJHITREJSI/19410821_VhfH5t
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4.6 Orodja tržnega komuniciranja
Da bi dosegli večjo učinkovitost tržnega komuniciranja, uporabljamo dva
ali več instrumentov tržnokomunikacijskega spleta:
oglaševanje
neposredno trženje
pospeševanje prodaje
odnosi z javnostmi in PR
osebna prodaja
Oglaševanje
TV oglasi
Radijski oglasi

Neposredno
trženje

Pospeševanje prodaje

Odnosi z
javnostmi in PR

Osebna
prodaja

Trženje
po pošti

Popusti

Tiskovne
konference

Prodajne
predstavitve

Izjava za javnost

Prodajna
srečanja

Tiskani oglasi

Trženje po
telefonu

Bannerji

Katalogi

Plakati

Elektronsko
trženje

Panoji
Displayi
Brošure
Letaki
Embalaža
Kino oglasi
Nalepke
Imeniki

Ugodno
financiranje
Ugodnosti pri
prodaji staro
za novo

PR članki

Nagradne igre

Sponzorstva
in donacije

Letno poročilo

TV prodaja

Darila

Akviziterstvo

Vzorci

Odnosi
s skupnostmi

Kuponi

Lobiranje

Sejmi

Dogodki

Trgovske
predstavitve
proizvodov

Seminarji

Razstave

Razstave

Razstave
in sejemske
predstavitve
Vzorci
Programi
spodbud

Koncerti

Demonstracije Korporativna
identiteta
Tekmovanja
Korporativno
oglaševanje
Trgovske
znamke
Novice
Izobraževanje
Revije, bilteni,
prodajnega
glasila podjetja
osebja
Natečaji za
zaposlene
Obletnice
Govori
Avdiovizualno
gradivo

Oglaševanje
Je plačana oblika neosebne predstavitve izdelkov oziroma storitev, s
katero obstoječe ali potencialne nove uporabnike informiramo ter prepričujemo k nakupu in uporabi oglaševanih izdelkov oziroma storitev.
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Omogoča velik doseg ciljne skupine, saj poteka preko množičnih medijev, na izbiro katerih vplivajo različni dejavniki:
- vsebina oglasnega sporočila,
- prodajni potencial,
- oglaševalski budget,
- značilnosti posameznega medija (vsebina medija, pokritost, doseg,
naklonjenost ciljnega občinstva, možnosti podajanja sporočila na
inovativen način ter druge prednosti in slabosti),
- stroškovna učinkovitost medija, ki jo opredeljuje strošek prenosa
oglasnega sporočila ciljnemu občinstvu.
Je regulirana dejavnost, zato ne sme biti zavajajoče.

Pospeševanje prodaje
Sestavljeno je iz številnih aktivnosti, s katerimi skuša podjetje doseči
močnejši in hitrejši odziv potrošnikov z namenom takojšnega povečanja
prodaje ter posledično hitrejšega znižanja zalog in povečanja denarnega priliva.
Kratkoročno spodbuja potrošnike k testiranju in preizkušanju izdelkov,
nakupu izdelkov, nakupu večjih količin ipd.
Podjetja z aktivnostmi pospeševanja prodaje vplivajo tudi na prodajno osebje in prodajne posrednike, le-ti pa naprej na potrošnike.
Najpogosteje uporabljene motivacijske metode so nagrajevanje prodajnega osebja glede na dosežen obseg prodaje in izobraževanje
prodajnega osebja.
S pospeševanjem prodaje torej posredno ali neposredno vplivamo na
povečanje prodaje in doseganje prodajnih ciljev.
Aktivnosti pospeševanja prodaje imajo navadno kratkotrajen učinek
in ne vodijo k dolgoročni naklonjenosti potrošnikov do izdelka oziroma storitve, kar predstavlja glavno pomanjkljivost te metode tržnega
komuniciranja.

Odnosi z javnostmi in publiciteta
Odnosi z javnostmi so oblika neosebnega komuniciranja podjetja, ki
poteka preko množičnih medijev.
Obsegajo aktivnosti, s katerimi podjetje gradi zaupanje, oblikuje in ohranja pozitivno podobo, javno mnenje, ugled ter skuša spremeniti morebitno negativno podobo.
S ciljnimi javnostmi, kot so zaposleni, potrošniki, kupci, celotna javnost, dobavitelji, delničarji in lokalne skupnosti, gradi dolgoročen
odnos, in sicer tako, da jih informira o svojem poslovanju, izdelkih
oziroma storitvah, dejavnostih, družbeni odgovornosti, sponzorstvu,
donacijah, ...
Odnosi z javnostmi obsegajo vzdrževanje stikov z mediji, notranje komuniciranje z zaposlenimi, zunanje komuniciranje, pomoč vodstvu pri
javnih nastopih, lahko pa tudi sodelovanje z zakonodajalci in vlado pri
sprejemanju zakonodaje in predpisov.
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Vsako neplačano obliko odnosov z javnostmi imenujemo publiciteta,
zanjo pa je značilna večja verodostojnost in zaupanje v primerjavi z
oglaševanjem in plačanimi oblikami odnosov z javnostmi. Publiciteta se
pojavlja v različnih oblikah kot npr. tiskovne konference, izjave za javnosti (o doseženih poslovnih rezultatih, izdelkih oziroma storitvah, sponzorstvih, donacijah, dnevih odprtih vrat, dogodkih podjetja), neplačane
reportaže v množičnih medijih, lobiranje pri vplivnih javnostih in drugo.

Neposredno trženje (direktni marketing)
Je oblika trženja, ki temelji na neposrednem stiku med podjetjem in potrošnikom brez vmesnega posrednika.
Omogoča neposreden odziv potrošnika na sporočilo.
Osnova neposrednega trženja je baza podatkov, s katerimi podjetje razpolaga. Te lahko pridobi od obstoječih strank s pomočjo pogodb, vprašalnikov, lojalnostnih programov, medtem ko lahko baze potencialnih
kupcev pridobi iz telefonskih imenikov in nagradnih iger.
Zaradi varstva osebnih podatkov baz podatkov ni mogoče kupiti ali si
jih med podjetji izmenjevati.
Dobra baza podatkov omogoča segmentacijo in ožje targetiranje želenih ciljnih skupin, za katere podjetja oblikujejo sporočila v skladu z
njihovimi potrebami.
Ta metoda tržnega komuniciranja je cenejše od oglaševanja.
Pomanjkljivost predstavlja močan odpor nekaterih naslovnikov, ki je posledica prevelikega obsega sporočil in kontaktiranja potencialnih kupcev ter vdiranja v njihovo zasebnost.

Osebna prodaja
Ni le instrument tržnega komuniciranja, temveč prodajna metoda, s katero svetovalci, referenti, trgovski potniki, akviziterji in drugi prodajni posredniki informirajo potencialnega kupca, ga prepričujejo in spodbujajo
k nakupu.
Bistvo osebne prodaje je neposredna komunikacija med prodajnim
osebjem in potencialnim kupcem, v kateri lahko prodajalec podrobno
predstavi kupcu lastnosti izdelka oziroma storitve, kupec pa je zaradi
direktnega razgovora lahko bolj pozoren na sporočilo.
Potrebna je v stikih s kupci, ki kupujejo velike količine, pri prodaji kompleksnih izdelkov oziroma storitev, kjer je potrebna podrobna predstavitev, demonstracija, svetovanje, kadar gre za nadaljevanje neposrednega
trženja, kadar oglas ne more posredovati dovolj informacij, kadar kupci
zahtevajo visoko raven osebnega stika in servisa ipd.
Pomembna je predvsem pri prodaji izdelkov oziroma storitev, za katere
je značilen daljši nakupni proces.
Osebna prodaja omogoča neposredni odziv kupca.
Največja pomanjkljivost te metode tržnega komuniciranja je precej višji
strošek v primerjavi z oglaševanjem, saj poteka osebna prodaja le med
prodajalcem in kupcem.
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4.7 Dejavniki pri določanju
tržnokomunikacijskega spleta
strategija tržnega komuniciranja
Obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje dosega različne
komunikacijske cilje kot na primer:
obvešča potrošnike o svojem obstoju in gradi zavedanje blagovne
znamke (brand awareness)
utrjuje ugled podjeta
gradi pozicioniranje blagovne znamke
obvešča in prepričuje potrošnike o svojih izdelkih oziroma storitvah, njihovih lastnostih in benefitih
povečuje povpraševanje po izdelkih oziroma storitvah

vrsta izdelkov
Za promocijo izdelkov široke potrošnje podjetja najpogosteje uporabljajo
oglaševanje, nato pospeševanje prodaje, osebno prodajo in odnose z javnostmi. Trženje kompleksnih izdelkov in storitev ter industrijskih izdelkov
v ospredje postavlja osebno prodajo, nato pospeševanje prodaje, oglaševanje in odnose z javnostmi. Ne glede na vrsto izdelka lahko podjetja, ki
razpolagajo z bazami obstoječih in potencialnih kupcev ter obvladujejo segmentacijo trga, učinkovito uporabljajo neposredno trženje.

Faza v življenskem ciklu izdelka
V fazi uvajanja novega izdelka podjetja uporabljajo za predstavitev izdelka,
prepričevanje ter zbujanje potreb in želja kombinacijo oglaševanja in odnosov z javnostmi. V tej fazi lahko izdelke široke potrošnje učinkovito približamo potrošnikom s pomočjo pospeševanja prodaje, ki omogoča testiranje
izdelka, koristna pa je tudi osebna prodaja. Na stopnji rasti so promocijske
aktivnosti podjetja, ki se kažejo predvsem v močnem oglaševanju, usmerjene v povečevanje prodaje, rast tržnega deleže in dobička. V fazi zrelosti
je oglaševanje še vedno v ospredju, a je okrnjeno predvsem na spominjanje in vzdrževanje zavedanja izdelka oziroma blagovne znamke, pospeševanje prodaje pa pridobiva na pomenu. V fazi upadanja podjetja opuščajo
oglaševanje, ohranjajo pa osebno prodajo ter pospeševanje prodaje, še
posebej kadar se srečujejo z zalogo izdelkov.

Ciljna skupina
Značilnost ciljnega trga, torej njegova velikost, geografska razširjenost, demografske in vedenjske značilnosti, medijske preference ter drugi dejavniki, vplivajo na oblikovanja tržnokomunikacijskega spleta. Za doseganje
velikega števila ljudi uporabljajo podjetja oglaševanje, medtem ko manjše
segmente lahko učinkovito dosežemo z osebno prodajo in neposrednim
trženjem. Oglaševanju je bolj naklonjena mlajša populacija, medtem ko
starejši preferirajo osebno prodajo in različne oblike pospeševanja prodaje.
Slednje skoraj nima vpliva na ljudi z visoko kupno močjo.
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Faza kupca v procesu nakupne odločitve
V začetnih fazah nakupne odločitve potrošnika predstavljata najpomembnejše orodje tržnega komuniciranja oglaševanje in odnosi z javnostmi. Ko
si potrošnik oblikuje določene preference do izdelka, pridobita na pomenu
neposredno trženje in osebna prodaja. Slednja je ključnega pomena predvsem pri nakupu kompleksnejših izdelkov in storitev v zadnji fazi nakupnega
procesa.

push in pull strategija
Podjetja pogosto pri tržnem komuniciranju kombinirajo strategijo potiska
in strategijo potega. Pri prvi poteka komunikacija med posameznimi členi
na prodajni poti (proizvajalec - grosisti - detajlisti - potrošniki), pri drugi pa
podjetja s tržnim komuniciranjem povečujejo povpraševanje potrošnikov in
jih spodbujajo k nakupu pri maloprodajnih trgovcih.

proračn za tržno komuniciranje in stroški
instrumentov tržnega komuniciranja
Finančna sredstva, ki jih ima podjetje na razpolago za tržno komuniciranje,
močno vplivajo na oblikovanje tržnokomunikacijskega spleta. Medtem ko
visok proračun omogoča sporočanje oglasnega sporočila preko množičnih
medijev, majhen proračun kliče po neposrednem trženju, ki je naslovljeno na izbrane ciljne stranke, osebni prodaji ali pa lokalnemu oglaševanju.
Oglaševalske akcije se glede na razpoložljivi proračun lahko precej razlikujejo, tako glede uporabe medijskega spleta kot jakosti oglaševanja, ki se
odraža v dosegu in frekvenci izpostavljenosti oglasnemu sporočilu, geografskih razsežnosti oglaševanja, kontinuiranosti oglaševanja idr.

4.8 Uporaba povezanega tržnega spleta (360°)
Zaradi razpada množičnih trgov na več minitrgov, od katerih vsak zahteva
svoj pristop, zaradi vse hitrejšega razvoja velikega števila novih medijev ter
zaradi vse bolj raznolikih in specifičnih zahtev in želja potrošnikov, opiranje
le na eno ali dve komunikacijski orodji ni več najbolj učinkovita pot za doseganje komunikacijskih ciljev. Zato je potreben premik v smeri povezanega oziroma integriranega tržnega komuniciranja.
Gre torej za koncept tržnega komuniciranja, ki se zaveda tega, da je v komuniciranju celota več od seštevka posameznih delov: uporaba večjega
nabora komunikacijskih orodij tako prinese neko dodano vrednost in poveča učinkovitost komuniciranja. Seveda pa morajo biti sporočila, uporabljena v različnih komunikacijskih orodjih, med seboj usklajena (to ne pomeni,
da morajo biti med seboj popolnoma enaka, pač pa morajo sloneti na istem osnovnem sporočilu in ideji, hkrati pa biti čim bolje prilagojena posameznim komunikacijskim orodjem). Na tak način lahko dosežemo jasen,
skladen in močan komunikacijski učinek.
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Načrtovanje povezanega tržnega komuniciranja je kompleksno, saj zahteva
celostni pogled na celoten proces namesto osredotočanja na posamezna
orodja tržnega komuniciranja. Razmišljati moramo namreč o vseh načinih, na
katere prejemnik sporočila prihaja v stik s podjetjem oziroma blagovno znamko ter o sorazmerni pomembnosti vsake aktivnosti, ki prenaša sporočilo, nato
pa vse načrtovane aktivnosti sporočilno in časovno uskladiti med seboj.

priMer integriranega trŽnega
KoMuniCiranja - MoBilna BanKa go!
ozadje
Kot sodobna in napredna banka, smo v UniCredit Bank, v sodelovanju s
podjetjem Asseco SEE, ki je na področju mobilnega bančništva specializirano za Java in iPhone tehnologije, v letu 2011 uvedli prvo pravo mobilno
banko v Sloveniji. Mobilna banka GO! predstavlja univerzalno aplikacijo,
ki je enostavna in varna za uporabo na mobilnem telefonu. Deluje na večini sodobnih mobilnikov, njeno delovanje pa je popolnoma neodvisno od
izbire mobilnega operaterja. Uporabniku na svoj mobilnik ni potrebno nameščati mobilnega certifikata, saj so vsi mehanizmi, ki so v sistemu elektronskega bančništva potrebni za identifacijo in varno uporabo storitev, že
del aplikacije, ki uporablja najsodobnejše varnostne mehanizme za prenos
podatkov. Vstop v aplikacijo pa je mogoč le z vnosom osebnega gesla. Z
Mobilno banko GO! lahko uporabnik nemoteno uporablja storitve, ki so na
voljo tudi v spletni banki Online b@nka. Tako je na vsakem koraku omogočen vpogled v stanja, plačila, promet in porabo na tekočih in varčevalnih
računih ter plačilno-kreditnih karticah. Mobilno bančništvo predstavlja torej
enostaven način upravljanja z osebnimi financami.

problem
Napredna, a povsem nova storitev na slovenskem trgu je z vidika razumevanja tako prodajalcev kot kupcev zapletena, poleg tega se pojavlja pri
nekaterih potencialnih uporabnikih vprašanje zaupanja glede varnosti uporabe storitve.

rešitev
Za učinkovito predstavitev novega in trgu nepoznanega produkta, smo v
UniCredit Bank zasnovali celovito tržnokomunikacijsko strategijo, s katero smo opredelili vse potrebne elemente strategije. Za jasno razumevanje
izbire spleta orodij za tržno komuniciranje ter integriranega tržnega komuniciranja na primeru Mobilne banke GO!, pa se moramo na kratko dotakniti
še drugih elementov komunikacijske strategije.
1. Ciljno občinstvo
vsi, ki želijo uporabljati bančne storitve na vsakem koraku
najlažje dosegljivo ciljno skupino predstavljajo komitenti UniCredit Bank,
ki uporabljajo spletno banko
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2. Komunikacijski cilji
predstavitev nove storitve različnim javnostim (zaposlenim, novinarjem,
obstoječim in potencialnim novim strankam, širši javnosti)
pozicioniranje banke kot naprednega in inovativnega ponudnika bančnih storitev
pritegniti potencialne uporabnike s pomočjo brezplačne pristopnine
v obdobju od 15.6. do 1.9.2011, ko lahko uporabo storitve enostavno
preverijo
3. Sporočilo
Mobilna banka GO! je prva prava mobilna banka z univerzalno aplikacijo, ki
je enostavna in varna za uporabo na mobilnem telefonu. Brez stroškov priključnine in mesečne uporabnine jo lahko preizkušate do 1. septembra 2011.
4. Komunikacijski kanali
Osebni komunikacijski kanali so pri trženju kompleksnih storitev nadvse
pomembni, saj omogočajo podrobno predstavitev storitve in takojšnjo
povratno informacijo. V ta namen je potrebno dobro izobraziti bančne
svetovalce, ki bodo s potencialnimi strankami opravljali individualne
razgovore.
Neosebni komunikacijski kanali kot so mediji in dogodki pa nam bodo
omogočili prenos sporočila relevantnim ciljnim javnostim (novinarjem,
potencialnim uporabnikom storitve, širši javnosti).
5. Proračun
Višino proračuna za tržno komunikacijo Mobilne banke GO! bi lahko opredelili kot:
ne tako visokega, da bi nam omogočal močno kreativno produkcijo in
televizijsko oglaševanje in
tako visokega, da nam omogoča uporabo različnih orodij za tržno komuniciranje.
6. Splet orodij za tržno komuniciranje
Komunikacijski splet Mobilne banke GO! obsega celoten nabor komunikacijskih orodij, s katerimi smo podajali sporočila različnim javnostim v zato
primernem času. Glede na uvajalno fazo v življenjskem ciklu izdelka, smo
za predstavitev izdelka uporabili najprej odnose z javnostmi, nato oglaševanje in neposredno trženje, čemur sta sledila osebna prodaja in pospeševanje prodaje.
Vse se prične z interno komunikacijo (odnosi z javnostmi)
Mobilno banko GO! ter prodajne benefite, oblikovane za pospeševanje
prodaje v prvih mesecih lansiranja, smo dva meseca pred pričetkom prodaje predstavili različnim internim javnostim, torej upravi banke, podpornim
službam, vodjem poslovnim enot in bančnim svetovalcem. Slednje smo intenzivno izobraževali in jim tako približali uporabo nove storitve.
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Dva tedna pred lansiranjem storitve smo o točnem datumu pričetka prodaje obvestili prodajno mrežo in jo podprli z vsem potrebnim prodajnim materialom, ki je obsegal delavna navodila, prodajne pogodbe, splošno brošuro, brošuro z navodili za uporabo Mobilne banke GO! in izložbene plakate.
Dan pred pričetkom prodaje smo o novem produktu in prihajajoči oglaševalski akciji z elektronsko pošto obvestili prav vse zaposlene banke.
Čas je za dialog z zunanjo javnostjo (odnosi z javnostmi)
Na dan lansiranja nove storitve smo o novosti obvestili novinarje, za katere
smo organizirali tiskovno konferenco v naravi in jim na samem mestu tudi
demonstrirali uporabo storitve. Tako smo dokazali, da lahko Mobilno banko GO! uporabljamo kadarkoli in predvsem kjerkoli. Po tiskovni konferenci
pa smo medijem poslali tudi izjavo za javnost in počakali na prve brezplačne medijske objave.
Obstoječe stranke je potrebno najbolje informirati
(oglaševanje in neposredno trženje)
Mobilno banko GO! smo predstavili na spletni strani banke in nanjo opozorili uporabnike Online b@nke pri vstopu v spletno aplikacijo. Ti predstavljajo velik prodajni potencial, saj so že komitenti banke in uporabljajo bančne
storitve kadarkoli in kjerkoli imajo dostop do računalnika.
Poslovne enote banke smo opremili z izložbenimi in notranjimi plakati ter
dvema brošurama. Da bi povečali opaznost nove storitve, smo v poslovalnice namestili tudi makete mobilnih telefonov, ki so na displayu prikazovali
osnovne funkcije Mobilne banke GO!, ter v mobilne telefone oblekli še nekaj bankomatov, ki so na novo storitev opozarjali na svojih ekranih.
Obstoječim strankam smo produkt podrobneje predstavili na bančnih izpiskih, za katere smo oblikovali posebne kuverte, in ga intenzivno komunicirali v sklopu direktnih pošt za različne bančne produkte ter tako izvajali
navzkrižno prodajo. Komitente in znance pa smo opominjali na novo storitev tudi s pomočjo virusnega mailinga in SMS sporočil.
Obstoječe stranke so tako med prvimi slišale za novost in bile sporočilu
najintenzivneje izpostavljene.
Naj za Mobilno banko GO! izve širša javnost, podrobneje
pa naj jo spoznajo najpotencialnejši uporabniki (oglaševanje)
Potem ko so bančni svetovalci v nekaj dneh prebili led in pridobili prve
kupce in novinarji že zagrizli v novost, je nastopil čas za oglaševanje. Celostna oglaševalska akcija je mesec dni potekala preko različnih medijev. S
klasičnimi mediji smo nagovarjali širšo javnost z namenom pozicioniranja
banke kot inovativnega in naprednega ponudnika bančnih storitev, medtem ko smo z najpotencialnejšimi uporabnike skušali vzpostaviti dialog
preko digitalnih komunikacijskih kanalov. Tako smo med drugim uporabili
tudi najnaprednejšo obliko mobilnega oglaševanja ter obstoječim in potencialnim uporabnikom storitve s pomočjo mikrostrani na pametnih telefonih
in tabličnih računalnikih predstavili novost, za kar smo na mednarodnem
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Webit kongresu v Sofiji prejeli Webit nagrado v kategoriji Online / Mobile
Banking in Osebne finance.
Za prodajo potrošnikom neznane storitve, se je treba še bolj
potruditi (pospeševanje prodaje in osebna prodaja)
Da bi pospešili prodajo in potencialne uporabnike lažje prepričali v testiranje novosti, smo v času od 15.6.2011, ko smo storitev lansirali, pa do
1.9.2011 vsem obstoječim in novim komitentom UniCredit Bank ponudili
storitev brez stroškov pristopnine, s čimer so prihranili 9 evrov. V poslovnih
enotah so bančni svetovalci storitev tudi brezplačno namestili in aktivirali
aplikacijo.
Orodja tržnega komuniciranja

apr

maj

Odnosi z javnostmi
Obvestilo zaposlenim
Tiskovna konferenca
Izjava za javnost
PR članki
Dogodek
Oglaševanje
Tiskani oglasi
Ovijanje časopisa
Plačani PR članki
Internetni bannerji
Internetni PR članki
Ključne besede Google, najdi.si
Tekstualni oglasi
Radijski oglasi
Kino oglasi
Oglaševanje na
naprednih telefonih
Oglaševanje na iPadu
Izložbeni plakati
Brošura in navodila za uporabo
Oglaševanje na bankomatih
Makete na prodajnih mestih
Bančni izpiski
Online b@nka
Virusni mailing
Neposredno trženje
Direktna pošta
SMS sporočilo
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orodja tržnega komuniciranja

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Pospeševanje prodaje
Storitev brez stroškov
pristopnine do 1.9.2011
prihranek 9 EUR
Demonstracije uporabe na
dogodku
Demonstracija uporabe
na mikrostrani na naprednih
telefonih in iPadu
Demonstracija uporabe
na spletni strani banke
Odnosi z javnostmi
Obvestilo zaposlenim
Tiskovna konferenca
Izjava za javnost
PR članki
Dogodek
Osebna prodaja
Predstavitev uporabe storitve
na prodajnem mestu

Skenirajte QR kodo in si pridobite več
informacij o Mobilni banki GO!
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7. Merjenje kazalnikov, rezultatov
Rezultati akcije na mobilnih telefonih:
Z bannerji na mobilnih telefonih smo targetirali uporabnike pametnih telefonov, ki predstavljajo 20% uporabnikov mobilnikov v Sloveniji. S 120.000
prikazi v enem mesecu smo realizirali 1.167 klikov, kar predstavlja zavidljiv
CTR 1%. Uporabnikom ostalih mobilnih telefonov smo prikazali banner, ki
je vodil na spletno stran banke. Z 80.000 prikazi smo dosegli 143 klikov, kar
predstavlja CTR 0,169%.
Prodajni rezultati v obdobju 1. 7. - 1. 9. 2011:
Registrirani uporabniki: 415
Aktivni uporabniki: 328

4.9 Določanje proračuna za tržno komuniciranje
Proces določanja proračuna za tržno komuniciranje lahko razčlenimo v
3 korake:
1. Odstotek od prodaje kot izhodišče
Dober letni plan tržnega komuniciranja ne izhaja iz višine sredstev, ki so
na voljo, medtem ko priprava plana, ki bo zahteval tako visoka sredstva,
da si jih podjetje enostavno ne more privoščiti, nima nobenega smisla.
Zato je proračun v višini določenega odstotka od prodaje primerno izhodišče (prav tako lahko za izhodišče vzamemo lanski proračun, ki ga
korigiramo za višino inflacije). Pri tem lahko kot »prodajo« upoštevamo
bodisi letošnjo realizirano prodajo bodisi načrtovano prodajo v prihodnjem letu ali pa povprečje obeh. Običajen odstotek od prodaje, namenjen tržnemu komuniciranju, se med panogami razlikuje.

Običajen odstotek od prodaje, namenjen tržnemu
komuniciranju, v različnih panogah:
- avtomobilska industrija: manj kot 1 %
- tipična maloprodajna trgovina: 2,5 %
- tipično storitveno podjetje: 3,5 %
- mlado podjetje (start-up): 5–7 %
- izdelki široke potrošnje (FMCG): 8–10 %
- farmacevtska podjetja: 20 %

2. Upoštevanje situacije na trgu
Pri določanju proračuna za tržno komuniciranje v višini določenega odstotka od prodaje se srečujemo z dvema težavama: ta metoda obrne
vzročno-posledični odnos in implicira, da so aktivnosti tržnega komuniciranja posledica prodaje, čeprav je v resnici ravno obratno, hkrati pa
ne upošteva trenutnega položaja blagovne znamke in razmer na trgu.
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Zato je priporočljivo upoštevati naslednje:
tržni delež blagovne znamke je v povprečju in na dolgi rok enak deležu
njenih medijskih izdatkov v seštevku vseh medijskih izdatkov vseh blagovnih znamk znotraj kategorije, v kateri nastopa (v angleščini »share of
voice – SOV«)
blagovne znamke z visokim tržnim deležem lahko rahlo zmanjšajo svoj
SOV; blagovne znamke z nizkim tržnim deležem potrebujejo nekoliko
višji SOV, da obdržijo svoj položaj
za povečanje tržnega deleža mora blagovna znamka doseči nekoliko
višji SOV od ciljnega tržnega deleža
za plasiranje novih izdelkov na trg je potreben SOV, ki je dvakrat večji
od ciljnega tržnega deleža

Postavljanje strategije vloženega budgeta glede na pozicijo
določene blagovne znamke na trgu:
SOV / SOM > 1 Strategija investiranja v blagovno znamko
SOV / SOM = 1 Strategija vzdrževanja pozicije blagovne znamke
SOV / SOM < 1 Običajno strategija cash/profit
SOV = share of voice
SOM = share of market

3. Oblikovanje realističnega proračuna za tržno komuniciranje,
ki temelji na želenih rezultatih
Sedaj, ko smo si postavili okvir, lahko oblikujemo proračun tržnega komuniciranja, ki temelji na dejanskih stroških, ki bodo nastali pri doseganju želenih rezultatov. Pri tem sledimo naslednjim korakom:
Postavimo jasne cilje tržnega komuniciranja, ki so merljivi in časovno
opredeljeni.
Izberemo najprimernejše oblike tržnega komuniciranja za dosego zastavljenih ciljev (npr. oglaševanje, odnosi z javnostmi, predstavitev na
sejmu).
Določimo možne medije za izvedbo vsake izmed izbranih oblik tržnega
komuniciranja (npr. televizija, tisk, zunanje oglaševanje, direktna pošta).
Razmislimo o prednostih in pomanjkljivostih vsakega izmed medijev.
Zberemo vse medijske in produkcijske stroške (npr. načrtovanje, raziskave, kreativno delo, produkcija materialov, zakup medijev, postevaluacija).
Med seboj primerjamo različne opcije za doseganje zastavljenih ciljev,
ki smo jih dobili v zadnjih štirih korakih; če je izbira določene oblike
komuniciranja, medija in stroškov, ki bodo pri tem nastali, smiselna, jo
vključimo v plan tržnega komuniciranja. Različne opcije dodajamo, dokler ne presežemo še razumne višine sredstev za tržno komuniciranje
oziroma dokler nismo zadovoljni z naborom planiranih aktivnosti tržnega komuniciranja.
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5

Rezultati tržnega komuniciranja
5.1 Merjenje rezultatov tržnega komuniciranja (KPI)
Meriti je mogoče celo vrsto učinkov marketinških aktivnosti, a ker zbiranje
prevelike količine podatkov povzroči izgubo fokusa (hkrati pa zahteva veliko časa in denarja), je priporočljivo izbrati in spremljati nekaj ključnih pokazateljev uspešnosti (v angleščini »key performance indicators – KPIs«).

Kaj je Kpi?
KPI-ji so merljivi učinki marketinških (ali drugih) aktivnosti, ki so ključni za
uspeh neke organizacije. Vsak KPI je uporaben le, če ga lahko natančno
definiramo, kvantificiramo in merimo, za dober KPI pa je značilno še, da:
njegovo doseganje bistveno vpliva na uspešnost poslovanja
organizacije
je organizacija tista, ki s svojim delovanjem vpliva na to,
ali bo KPI dosežen ali ne
nosi ključno informacijo o bodoči uspešnosti organizacije

določanje marketinških Kpi-jev
Kaj hitro se nam zastavi vprašanje, koliko KPI-jev potrebujemo, a pravo
vprašanje se v resnici glasi: Kateri pokazatelji uspešnosti nam bodo služili
kot signali o bodoči uspešnosti poslovanja?
Pri določanju KPI-jev je priporočljivo slediti naslednjim petim korakom:
1. Določimo, kako bomo merili uspešnost. To je temelj za spremljanje
rezultatov poslovanja in bistveno pri izbiri KPI-jev.
2. Ko smo identificirali rezultate poslovanja, jasno določimo metrike za
merjenje uspeha. Nekaj najpogostejših metrik za merjenje uspešnosti
marketinških aktivnosti je navedenih v naslednjem odstavku.
3. Spremljamo rezultate za vsako izbrano metriko in preverjamo, kako
dobro dosegamo vrednosti, ki smo si jih zadali za cilj.
4. Analiziramo, katere metrike imajo največji in najbolj neposreden vpliv
na poslovanje.
5. Ko ugotovimo, katere metrike dajejo najboljši vpogled v bodočo
uspešnost poslovanja, naredimo seznam možnih KPI-jev, ki jih marketing lahko uporablja pri določanju, ali ima neka investicija pozitiven
vpliv na uspešnost organizacije. Izberemo tiste metrike, ki najbolje
napovedujejo in najbolj bistveno vplivajo na bodoče rezultate – to so
naši bistveni KPI-ji.

primeri marketinških Kpi-jev
Nekateri najpogostejši KPi-ji v marketingu so sledeči:
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vrednostna in količinska prodaja
vrednostni in količinski tržni delež (SOM = share of market)
numerična in tehtana distribucija
prihodki in dobiček blagovne znamke
podoba in moč blagovne znamke
V nadaljevanju prikazujemo tudi nekaj osnovnih medijskih pojmov, nekateri
od njih so istočasno tudi KPI, ki se spremljajo v tržnem komuniciranju:
SOS (share of spending) - odstotek investiranih sredstev v oglaševanje za posamezno blagovno znamko
GRP (gross rating point) – vsota ratingov posameznih oddaj, vključenih v medijski načrt
TRP (target rating point) – GRP na določeni ciljni skupini
Tehtani GRP/TRP – preračun doseženih GRP/TRP na 30 sekundni oglas
Doseg (reach) - odstotek posameznikov ciljne skupine, ki so bili vsaj enkrat
izpostavljeni oglasnemu sporočilu
Povprečna frekvenca ali OTS (opportunity to see) – povprečna izpostavljenost posameznikov oglasnemu sporočilu. OTS = TRP / doseg
Indeks naklonjenosti ali AFF (affinity index) – pokazatelj učinkovitosti,
ki kaže naklonjenost naše ciljne skupine glede na referenčno ciljno
skupino. AFF = TRP/GRP
Poleg osnovnih medijskih pojmov pa sodi v tržno komuniciranje poznavanje pojmov in KPI-jev za posamezno vrsto medija:
TV
CPP (cost per point) – cena na doseg rating točke predstavlja strošek doseganje 1 % ciljne skupine. CPP = cena objave / rating oddaje
AMR (average minute rating) - povprečna minuta gledanosti
SHR (audience share) - odstotek posameznikov, ki so med vsemi
gledalci televizije v določenem času gledali TV program
Print
CPT (cost per thousant) – cena na tisoč predstavlja strošek doseganja 1000 ljudi
Radio
Slišnost (coverage) – pokritost radijskega signala
Internet
CPC (cost per click) – oglaševalec plača za vsak različen klik uporabnika na njegov oglas
CPS (cost per sale) – oglaševalec plača le takrat, ko uporabnik ki je
kliknil na njegov oglas, tudi izvede nakup
Prikazi oglasa (impressions) – trenutek, ko se uporabniku na zaslonu
prikaže oglas
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spremljanje Kpi-jev
Za vsak KPI na jasen in merljiv način določimo trenutno vrednost. To je
naša trenutna uspešnost. Nato določimo ciljno vrednost in časovno obdobje, v katerem želimo s pomočjo svojih marketinških aktivnosti to ciljno
vrednost doseči. Po poteku opredeljenega časovnega obdobja znova izmerimo vrednost KPI-ja in preverimo, ali smo dosegli zastavljeni cilj.

5.2 Komuniciranje rezultatov tržnega komuniciranja
Ob zaključku procesa tržnega komuniciranja, ko smo zaključili z evaluacijami doseženih rezultatov, je izjemnega pomena, da le-ti ne ostanejo zgolj v
marketinških strokovnih službah. Tako kot je nujno, da od vodstva podjetja
pridobimo ustrezna soglasja za začetek procesa in porabo sredstev, je seveda prav, da vodstvo seznanimo tudi s končnimi rezultati.
Končno poročilo mora biti pripravljeno in predano ne glede na to, ali so zastavljeni cilji doseženi ali ne, saj si s tem gradimo dolgoročno kredibilnost
in zaupanje. V primeru nedoseženih ciljev tega ne prikrivamo, pač pa je pomembno, da znamo razložiti, kaj so vzroki za nedoseganje ciljev, predvsem
pa, da v poročilu nakažemo tudi ukrepe in aktivnosti, ki bodo pomanjkljivosti v bodoče odpravili.
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Namesto konca……marketing in dobiček

6

6.1 Effie – tržno komunikacijska učinkovitost
Effie nagrade prepoznavajo in nagrajujejo najpomembnejše dosežke v tržnem komuniciranju. Zato je pomembno, da marketing povezuje tržno komunikacijske aktivnosti z rezultati blagovne znamke in jih sistematično
meri. Več o Effie nagradi si lahko preberete na www.effie.si ali pregledate
zbornike dosedanjih Effie nagrad.

6.2 ROMI (return on marketing investment) ultimativni del aktivnosti vsakega
sodobnega marketingaša
Na koncu želimo poudariti pomembnost povezave med SOM (share of
market) – SOV (share of voice) – SOS (share of spending) kazalniki. Prosimo poglejte predavanja Petra Fielda o učinkovitosti vlaganja v blagovno
znamko, ki govori o učinku vlaganja v blagovno znamko na njen tržni delež.
ESOV (Excess SOV) = SOV-SOM, je najboljši približek s katerim se meri
učinek oglaševanja. Za »povprečno« kampanjo za »povprečno« blagovno
znamko velja, da je pričakovana rast SOM za 1%, za vsakih 10% ESOV.
SOV je tudi pomemben KPI, ko se določa velikost proračuna namenjenega
za komuniciranje. In seveda – pomembna je tudi kreativa oglasov in ne
samo pravilen izbor medijev.
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Člani SOZ na dan 12. 6. 2012
SOZ - Slovensko združenje oglaševalski agencij (SZOA)
AGENCIJA IMELDA D.O.O.
ARAGON D.O.O. LJUBLJANA
ARNOLDVUGA DRUŽBA ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE, D.O.O.
DRAFTFCB PAN D.O.O.
E-MEDIA PODJETJE ZA OGLAŠEVANJE IN STORITVE D.O.O.
FORMITAS, AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O. LJUBLJANA
FUTURA DDB D.O.O.
FUTURISTIČNI MARKETING D.O.O.
GREY LJUBLJANA D.O.O.
INNOVATIF D.O.O.
IPSOS D.O.O.
KRAFT & WERK D.O.O.
LUNA TBWA DRUŽBA ZA KOMUNIKACIJE D.O.O.
MAGA D.O.O.
MAYER MCCANN D.O.O.
MEDIA POOL D.O.O.
MEDIA PUBLIKUM, D.O.O., LJUBLJANA
MEDIA UMETNOST, D.O.O.
MEDIAMIX D.O.O.
MEDIANA D.O.O.
OMG D.O.O.
PAN D.O.O.
PRISTOP D.O.O.
PRISTOP MEDIA D.O.O.
PUBLICIS D.O.O.
RENDERSPACE D.O.O.
SAATCHI & SAATCHI
SONCE.NET D.O.O.
STROBL+STROBL GMBH & CO.KG, PODRUŽNICA V LJUBLJANI
STUDIO 37 D.O.O
STUDIO 3S D.O.O.
STUDIO DOTIČNI D.O.O.
STUDIO MARKETING JWT LJUBLJANA D.O.O.
VALICON D.O.O.
VBG D.O.O. LJUBLJANA
VOTAN LEO BURNETT D.O.O.
SOZ - Slovensko združenje medijev (SZM)
ADRIA MEDIA LJUBLJANA, ZALOŽNIŠTVO IN TRŽENJE, D.O.O.
AMICUS D.O.O.
ČASNIK FINANCE, ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO, D.O.O.
ČZP VEČER D.D. MARIBOR
DELO D.D.
DNEVNIK D.D.
EUROPLAKAT D.O.O.
INFONET MEDIA D.D.
KANAL A D.O.O.
MEDIJSKI PARTNER D.O.O.
MLADINA ČASOPISNO PODJETJE D.D.
PRO PLUS D.O.O.
RADIO CENTER D.O.O.
RTV SLOVENIJA, JAVNI ZAVOD
TELEMACH D.O.O.
TSMEDIA D.O.O.
VIDEOTOP COLOR MEDIA D.O.O.
ŽURNAL MEDIA, D. O. O.

DROGA KOLINSKA, ŽIVILSKA INDUSTRIJA, D.D.
ENGROTUŠ PODJETJE ZA TRGOVINO, D. D.
FRUCTAL D.D.
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, D.O.O.
GORENJE GTI D.O.O.
HELIOS DOMŽALE, D.D.
HENKEL SLOVENIJA D.O.O.
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
L'OREAL SLOVENIJA D.O.O.
MERCATOR D.D.
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.
MLEKARNA CELEIA D.O.O.
MLINOTEST D.D.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
PERUTNINA PTUJ D.D.
PETROL D.D., LJUBLJANA
PEUGEOT SLOVENIJA D.O.O.
PHILIP MORRIS LJUBLJANA D.O.O.
PIVOVARNA LAŠKO, D.D.
PIVOVARNA UNION D.D.
PODRAVKA D.O.O.
RADENSKA, D.D. RADENCI
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O.
SI.MOBIL D.D.
SKB D.D.
SMITHKLINE BEECHAM
STUDIO MODERNA SLOVENIJA
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT, PODRUŽNICA LJUBLJANA
WRIGLEY D.O.O.
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
ŽITO D.D.
SOZ - Člani posamezniki
JURE APIH
JANI BAVČER
META DOBNIKAR
DARKO DUJIČ
TANJA MEZGA
LUČKA PELJHAN
MILENA ŠTULAR
SOZ - Pridruženi člani MOSS
ALPRESS D.O.O.
AVTONET D.O.O.
BOLHA D.O.O.
DANU D.O.O.
HTTPOOL D.O.O.
KOLOSEJ ZABAVNI CENTRI, D.O.O.
MEDIASPLET D.O.O.
MIMOVRSTE D.O.O.
NAPOVEDNIK D.O.O.
POPCOM D.O.O.
PRESKOK D.O.O.
VSN, VIDEO SPLETNI NASVETI, D.O.O.

SOZ - Slovenkso združenje oglaševalcev (SZO)

SOZ - Pridruženi člani NRB

ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D.
BANKA KOPER D.D.
BANKA SPARKASSE D.D.
BARILLA ADRIATIK, DRUŽBA ZA TRGOVINO, D.O.O.
BAYER D.O.O.
BEIERSDORF D.O.O.
BELINKA BELLES D.O.O.
BTC D.D.
COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O.
DANONE D.O.O.

PRIMORSKE NOVICE ČZD D.O.O.
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