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NAGRADA MARKETINŠKA ODLIČNOST 2016 

VPRAŠALNIK 

I. PODATKI O PODJETJU 

 IZPOLNI PODJETJE 

NAZIV PODJETJA/ORGANIZACIJE 
Lidl Slovenija d.o.o. k.d. 

PRIJAVITELJ/KONTAKTNA OSEBA 

Valentin Bufolin 

valentin.bufolin@lidl.si 

Lidija Rakuša 

lidija.rakusa@lidl.si 

PODROČJE DELOVANJA 
PODJETJA/ORGANIZACIJE 

Trgovina 

OPIS DEJAVNOSTI 
Prodaja blaga končnemu potrošniku, maloprodaja, trgovina na 
drobno. 

VELIKOST (veliko, srednje, malo, mikro) 
Veliko 

B2B / B2C 
(% prometa na posameznem segmentu) 

B2B: 0 % 

B2C: 100 % 

II. PRISOTNOST PODJETJA NA TRGIH 

 IZPOLNI PODJETJE 

PRISOTNOST NA TRGIH: Na katerih trgih 
ste prisotni s svojim podjetjem? 

SLOVENIJA: Prisotni 

TUJI TRGI: 

Lidl Slovenija je del mednarodne grupacije Schwarz, ki je v letu 2014 
bila na 4. mestu med top 100 trgovci na svetu (takoj za Wal-Mart, 
Costcto in The Kroger). 

V Sloveniji samostojno izvajamo in uresničujemo našo strategijo na 
slovenskem trgu. 

Lidl je prisoten že v 30 državah Evrope in ima odprtih že več kot 
10.000 trgovin. Do leta 2020 planira svojo prisotnost razširiti tudi na 
ameriški trg.  

Trenutno se odpirata srbski in litovski trg. 

mailto:valentin.bufolin@lidl.si
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AKTIVNOSTI NA POSAMEZNIH TRGIH: 
Katere  aktivnosti vaše podjetje izvaja na 
posameznih trgih 

SLOVENIJA: Trgovina 

TUJI TRGI: 

 

ZAPOSLENI: Število zaposlenih v podjetju 

SLOVENIJA: 1.244 

TUJI TRGI: 

 

TRŽNI DELEŽ V PANOGI 

SLOVENIJA:  

 

TUJI TRGI: 

 

RAST TRŽNEGA DELEŽA V PANOGI GLEDE 
NA PRETEKLO LETO 

 

TUJI TRGI: 

 

 

TRŽNI DELEŽ V BLAGOVNI/PRODUKTNI 
SKUPINI (Za različne produktne skupine) 

SLOVENIJA:  

 

TUJI TRGI: 

 

RAST TRŽNEGA DELEŽA V BLAGOVNI 
/PRODUKTNI SKUPINI GLEDE NA PRETEKLO 
LETO (Za različne produktne skupine)  

 

TUJI TRGI: 

 

III. ODDELEK, KI POKRIVA PODROČJE MARKETINGA 

V tem delu vprašalnika se bomo podrobneje osredotočili na področje marketinga in oddelek, ki v vašem podjetju 

pokriva to področje.  

 IZPOLNI PODJETJE 

POIMENOVANJE ODDELKA, KI 
POKRIVA PODROČJE 
MARKETINGA  

Področje Nabave / Marketing 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
ODDELKA, KI POKRIVA 
PODROČJE MARKETINGA 
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH V 
ODDELKU, KI POKRIVA 
PODROČJE MARKETINGA 

 
12 
 

PODROČJE DELA TEGA 
ODDELKA 

ODGOVORNOST IZVAJANJE SODELOVANJE 

Produktno vodenje  x x 

Razvoj novih produktov/storitev  x x 

Prodaja  x x 

Reklamacije   x 

Tržne raziskave x x x 

Upravljanje s cenami   x 

Tržno komuniciranje x x x 

Upravljanje odnosov s strankami 
(baze podatkov) 

x x x 

Skrb za stranke (customer service)  x x 

Odnosi z javnostmi  x x 

Razvoj tržnih poti (prodajni 
zastopniki, tržne mreže, 
distribucija, osebje ...) 

  x 

Vstop na nove trge    

Interno komuniciranje x x x 

Podpora prodajnim 
storitvam/pospeševanje prodaje 

x x x 

Sponzorstva  x x 

Organizacija dogodkov x x x 

Spletni nastop, družbena omrežja x x x 

Drugo (navedite):     

Kreiranje vsebin za spletno stran 
in upravljanje s spletno stranjo 

x x x 
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Kreiranje vsebin za letak x x x 

Razvoj aplikacij za podporo 
marketinških aktivnosti 

x x x 

Razvoj izgleda poslovalnic x x x 

Samostojno izvajanje medijskega 
zakupa in pogajanja z medijskimi 
dobavitelji 

x x x 

Kreativna in strateška podpora 
ostalim oddelkom v podjetju 

x x x 

Kreiranje, koordinacija in 
izvajanje strategije podjetja 

x x x 

Razvoj kadrovskega marketinga   x 

 

 

 IZPOLNI PODJETJE 

PRORAČUN, NAMENJEN 
ZA MARKETINŠKE 
AKTIVNOSTI (% prodaje) 

Poslovno leto 2016 

RAZDELITEV 
MARKETINŠKEGA 
PRORAČUNA (prvih 5 
aktivnosti) 

AKTIVNOST: Oglaševanje  

AKTIVNOST: Pospeševanje prodaje  

AKTIVNOST: PR (Korporativno komuniciranje)  

AKTIVNOST: Direktno trženje  

AKTIVNOST: Digital  

RAZDELITEV  
TRŽNO-
KOMUNIKACIJSKEGA 
PRORAČUNA (prvih 5 
kanalov) 

KANAL: Letak  

KANAL: TV oglaševanje  

KANAL: Pospeševanje prodaje (Instore)  

KANAL: Zunanje oglaševanje  

KANAL: Internetno oglaševanje  

S katerimi oddelki znotraj 
podjetja ta oddelek 
NEPOSREDNO SODELUJE? 

 
Sodelujemo neposredno z vsemi oddelki (Tehnične službe, Ekspanzija, 
Korporativno komuniciranje, Kadri, Prodaja, Nabava). Njihova dejavnost je v 
segmentu priprave kreativ in materialov vezana na centralni budžet, za katerega je 
odgovoren oddelek marketinga. Oddelek marketinga se z njimi uskladi o ustrezni 
rešitvi, pripravi kreative, se z dobavitelji izpogaja za najboljšo ceno in izvede 
naročilo kreativ oz. potrebnih rešitev. 
 
Ravno tako je oddelek marketinga njihov sogovornik v primeru sklepanja strateških 
odločitev in usmeritev ter razvoja novih izdelkov. 
 
V praksi se to kaže na primeru projekta JogurTEKA. Z oddelkom nabave in 
korporativnega komuniciranja sodelujemo na razvoju novega proizvoda skupaj z 
dobaviteljem (Mlekarna Celeia) in našimi kupci. Kupci bodo zasnovali okus jogurta, 
ki ga bomo ustvarili skupaj z Mlekarno Celeia in ga vključili na naše police. 
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V katerih oddelkih znotraj 
podjetja se še izvajajo 
marketinške aktivnosti oz. 
sprejemajo marketinške 
odločitve? 

Nabava, Kadrovska služba, Korporativno komuniciranje, Ekspanzija, Tehnične 
službe in Prodaja. 

Koliko je DIGITALIZACIJA 
marketinga pomembna za 
vaše podjetje? 

povsem 
nepomembna 

 
1 
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zelo pomembna 

 
7 

Na kakšen način se 
lotevate digitalizacije 
marketinga? 

V podjetju se zavedamo pomembnosti digitalnega nastopa podjetja, da predstavlja 
našo prihodnost in je eden od pomembnih dejavnikov za pozicioniranje blagovne 
znamke našega podjetja. Digitalizacija komunikacije nam omogoča hitrejše in 
neposrednejše informiranje, stik, engagement, soustvarjanje vsebin, povratne 
informacije in usmeritve s strani naših kupcev in širše javnosti. 
 
Strateško smo sredi osvežitve podobe naše spletne strani, ki je v primerjavi z MOSS 
podatki med top 20. stranmi po obiskanosti. 
 
Letna obiskanost spletnega mesta www.lidl.si je v konstantnem vzponu. 
 
V ospredje smo postavili elemente, ki so kupcem najpomembnejši, prikaz 
informacij je prilagojen temam, ki kupce zanimajo, ki jih kupci iščejo in tudi 
porabijo največ časa zanje. Te informacije so zato postavljene v ospredje, 
optimizirane in izčiščene. S tem dosegamo večjo preglednost spletne strani in 
večamo relevantnost našim ciljnim skupinam. Z integracijo elementov vsebinskega 
marketinga dosegamo tudi porast v zadrževanju kupcev na spletni strani. 
 
Z novembrom 2015 smo posodobili izgled naših e-novic, kjer smo prečistili 
elemente, odstranili nepotrebne informacije in dodali vpogled v izdelke. To smo 
dosegli tudi s pomočjo »split testinga e-mailingov« - najprej smo testirali 2 različna 
subject line-a, sedaj pa že počasi prilagajamo kreativo sporočil. Med prvimi v 
skupini Lidl smo vpeljali HTML mailing. Poleg tega ogromno vlagamo v dodano 
vrednost naše komunikacije. Vsake naše e-novice imajo dodano vrednost – 
vsebino, ki uporabnikom dodatno predstavi prednosti in koristi posameznih 
tematik ter njihovo izkušnjo obogati z uporabno vrednostjo posameznih tematskih 
sklopov. Rezultati so opazni v nadpovprečnih Open Rate-ih in nadpovprečnemu 
CTR. 
 
V naš letak, ki je naše prvo in glavno komunikacijsko sredstvo smo zelo spretno 
inkorporirali povezave na našo spletno stran in vsebine. Uporabniki lahko zgolj 
poskenirajo QR kodo in že obiščejo spletno stran, kjer najdejo uporabne vsebine, 
zanimivosti, nasvete in primere uporabe izdelkov. Tukaj je pomemben tudi naš 
spletni letak, katerega še dodatno bogatimo z relevantno vsebino in videi 
(razširjena verzija tiskanega letaka), saj nam splet omogoča praktično neomejene 
možnosti komuniciranja. 
 

http://www.lidl.si/
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Od leta 2014 je na voljo izjemno sodobna Lidl aplikacija. Aplikacijo konstantno 
posodabljamo in aktualiziramo, skladno s tem kar uporabnike zanima. Aplikacija je 
na voljo za iOS, Android, Windows mobile, v pripravi pa je tudi različica za iWatch. 
V aplikaciji imamo poleg letaka, zemljevida trgovin, aktualne ponudbe in ostalih 
informacij tudi orodje »Nakupovalni seznam«, ki smo ga sedaj opremili tudi z 
novimi funkcionalnostmi (kategorizacija ipd.). Na nakupovalni seznam lahko 
uporabnik z uporabo drsnika izredno preprosto dodaja izdelke in si tako oblikuje 
svoj seznam za nakup (določi še količine in označuje kupljene izdelke). Seznam 
lahko tudi deli preko različnih kanalov (e-mail, sms, itd.). Tako je njegova 
nakupovalna izkušnja poenostavljena, nakup pa lahko opravi hitro in enostavno. 
 

 
 
Skupaj z našo promotorko zdravja Hano Verdev smo lansirali projekt »Lidlova 
Vitalnica«. Namen projekta je pokreniti zdrav način življenja pri naših uporabnikih. 
Hana bo za naše bralce pripravljala zdrave vsebine in jim svetovala kako postati 
vitalni, naj si bo skozi nasvete ob čiščenju, konkretnimi vadbami ali pa skozi 

http://www.lidl.si/vitalnica
http://www.lidl.si/vitalnica
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preproste nasvete o zdravemu načinu življenja. Vitalnica bo vključena v naš letak, 
razširjeno pa si bodo bralci lahko prebrali in ogledali njene nasvete na spletni 
strani. 
 

 
 
Veliko vlagamo v razvoj dodatnih aplikacij, najnovejša je »Ustvari svoj jogurt z 
navdihom«, ki smo jo razvili za projekt JogurTEKA. Ta je nastal v sodelovanju z 
Mlekarno Celeia. Gre za aplikacijo, preko katere lahko uporabniki ustvarijo jogurt 
po svojem okusu. Končni rezultat bo vključitev izbranega jogurta na Lidlove police. 
 
Med prvimi v Sloveniji smo lansirali aplikacijo za obogateno resničnost – Florabest. 
S pomočjo aplikacije lahko uporabnik postavi izdelke iz naše ponudbe v realni 
prostor. Na svojo teraso ali vrt lahko vključi klopi, stole, mize ipd. in tako vidi, kako 
mu izbrani izdelki polepšajo prostor. Na ta način se lažje odloči za nakup izdelkov, 
ki so primerni zanj. 
 

 
 
V času božičnih in novoletnih praznikov smo na Facebooku lansirali aplikacijo za 
izdelke naše premium prehrambene linije Deluxe, ki je uporabnike skozi zabaven 
engagement, preko igre Premetanka, spoznavala z izdelki linije Deluxe. Skozi igro 
smo pritegnili mlajšo, on-line oriented skupino, ki želi preizkusiti premium izdelke 
(jastog, francoski polži, foie gras, macrone …) tudi po ceni, ki je dosegljiva tudi njim. 
 

https://apps.facebook.com/975356259184874/
http://www.lidl.si/sl/florabest-aplikacija.htm
http://www.lidloveigre.si/
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Skozi odzive kupcev smo ugotovili, da se soočajo s težavo pri izbiri primernih 
velikosti oblačil, hkrati smo zaznali, da jih moti če so izdelki odprti ali razmetani. 
Zato smo lansirali aplikacijo Lidlov Krojač, ki kupcem omogoča, da na osnovi svojih 
mer izberejo primerno velikost oblačil. Hkrati skozi aplikacijo manjšamo odpiranje 
izdelkov na policah. Dodatno smo ga komunicirali tudi v letaku in ostalih medijih in 
tako širimo doseg aplikacije vsem našim uporabnikom. 
 
Družbeni mediji so osrednji del naše celostne vsebinske strategije, vsebine so 
ciljane in sprožajo interakcijo. Prisotni smo na Facebooku, Twitterju, od maja 2015 
Instagramu ter od junija 2014 LinkedInu. Na vsaki od teh družbenomedijskih 
platform smo postavili strategijo in cilje, ki jim v komunikaciji želimo slediti.  
 
Lidl Slovenija Facebook stran  (http://www.facebook.com/lidlslovenija) je med 
vodilnimi slovenskimi Facebook stranmi podjetij (retail). Trenutno imamo preko 
212.000 oboževalcev (fanov). 
 
Frekvenca in editorial objav je že dobro vzpostavljena, z rednimi vsebinskimi 
rubrikami, usmerjenimi prodajnimi  aktivnostmi, multichannel in multimedijskim 
oglaševanjem, ki je na vseh platformah enotno ter močno podporo projektom.  
Zavedamo se, da dobra objava ni tista, ki doseže veliko všečkov in deljenj, 
učinkovita je predvsem tista, v kateri dobimo pozitivne odzive uporabnikov, 
cenimo, da si uporabniki vzamejo čas in kaj napišejo, komunicirajo z nami. 
Poleg tržnih in vsebinskih aktivnostih, je pomemben del predvsem redno 
spremljanje in real time monitoring vseh online omemb Lidlove blagovne znamke, 
podjetja in drugih relevantnih tem. 
 
Twitter profil Lidla Slovenija  (@LidlSLO) je aktiven od septembra 2013. Trenutno 
imamo 1.312 sledilcev, s katerimi opravljamo predvsem komunikacijo na ravni 
obveščanja o novostih in prednostih nakupa v Lidlovih trgovinah ter močno 
»poprodajno« aktivacijo: recepti, »customer care« in podobno. Naš ključni cilj je, 
da čim prej odgovorimo na vse pritožbe, negativne komentarje in pohvale, 
povpraševanja po izdelkih in prodajnih aktivnostih, povpraševanja o posameznem 
izdelku. V prihodnosti pa še želimo razviti kanal iz sedaj primarno podpore 
uporabnikom – kupcem v kanal, kjer bo Lidl Slovenija pridobil status inovativnega 
trgovca z zanimivimi zgodbami, izvirnimi idejami, hitrimi odzivi in dobrimi 
objavami. 
 
Instagram profil Lidl Slovenija (@lidlslovenija) je vzpostavljen slabo leto (maj 
2015), trenutno imamo 2.842 sledilcev. Strategija komuniciranja je oblikovana v 
smeri umeščanja blagovne znamke Lidl Slovenija med ciljno skupino uporabnikov, 

http://www.lidl.si/sl/size.htm
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ki na tem omrežju iščejo predvsem navdih in dodano vrednost vsebin. Naše 
komuniciranje je usmerjeno k takšnim uporabnikom, povezovanje z njimi izvajamo 
skozi vizualno privlačne vsebine, preko katerih komuniciramo nasvete za uporabo 
izdelkov, predstavitev izdelkov, in nudenje ekskluzivnih vsebin samo zanje. 
 
LinkedIn stran Lidl Slovenija 
Poslovno socialno omrežje uporabljamo za obveščanje zunanje javnosti in tudi kot 
orodje za recruiting. Preko LinkedIn-a iščemo kandidate za zaposlitev na visoko 
strokovnih delovnih mestih. 
 
V zadnjem letu smo število sledilcev več kot podvojili. Aktualnost naših objav redno 
spremljamo s kazalniki (Reach, Engagement), ki kažejo pozitiven trend rasti. 
Sledilce obveščamo o možnostih zaposlitve v našem podjetju (zaposlitveni oglasi), 
o možnostih za razvoj sodelavcev, ki jih nudimo (npr. Poslovodja2, timske vaje v 
poslovalnicah), o predavanjih naših sodelavcev na konferencah in strokovnih 
srečanjih (npr. Slovenska marketinška konferenca, Fanfara), o naših dosežkih in 
nagradah (npr. Zlata nit, nagrada POMP), o naših aktivnostih (npr. Promocija 
Lidlove tržnice), o korakih k zdravemu podjetju (npr. Dan ambasadorjev zdravja), o 
družbeno odgovornih projektih (npr. Zdrav obrok za srečo otrok), o korporativnem 
prostovoljstvu (npr. prenova otroškega letovišča Pacug), o dosežkih naših kampanj 
(npr. revija Preprosto) in o natečajih, ki jih izvajamo (npr. Mladi vinar). 
 

Kako močna je podpora 
vodstva pri tem? 

Digitalni nastop je srce našega podjetja. Pomemben je tako v logističnem, 
prodajnem, kot tudi v razmišljanju uprave in pogonu podjetja. V Lidl Slovenija se 
spletnega nastopa lotevamo skladno z usmeritvami in cilji, ki so definirani tudi v 
strategiji našega podjetja. 
 
S poslovodstvom imamo redne tedenske sestanke, na katerih pregledujemo razvoj 
in usmeritve ter doseganje ciljev, ki smo si jih zadali. 

 

IV. OCENA UČINKOV, KI JIH JE DOSEGLO PODJETJE/ORGANIZACIJA 

A. Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije in vzpostavljanje poslovne miselnosti, ki je usmerjena 

k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev 

IZPOLNI PODJETJE 

Kako bi opisali vlogo marketinga v podjetju? Ali marketing sodeluje pri oblikovanju strategije podjetja? Kako? 
 
Marketing je vitalnega pomena za podjetje. Ustvarili in sooblikovali smo vizijo, poslanstvo in strategijo podjetja 
ter zastavili cilje, ki jih s kampanjo Navdih želimo doseči. 
 
Skozi vpogled v raziskave kažemo možne poti in predlagamo rešitve, ki korenito spreminjajo potek poslovanja. 
Ta se pozna na izdelčni ravni, komunikacijskem odnosu do zaposlenih in kupcev ter na cenovni politiki in večji 
medijski prepoznavnosti. 
 
Poslovodstvo nam pri temu stoji ob strani in nas podpira. 
 

Kako marketing sodeluje pri strateških odločitvah podjetja? 
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Marketing je vezni člen med poslovodstvom in ostalimi oddelki znotraj podjetja. Skozi strokovni, analitični in 
strateški pogled poslovodstvu in oddelkom svetujemo, jih usmerjamo in soustvarjamo za naše podjetje 
pomembne odločitve. 
 

KONKRETNI PRIMERI sodelovanja marketinga pri strateških odločitvah 
 
Oblikovanje poslanstva in vizije podjetja Lidl Slovenija. 
 
Zasnova in oblikovanje strateških ciljev podjetja Lidl Slovenija. 
 
Izvajanje marketinških in tolmačenje, definiranje in apliciranje rezultatov raziskav podjetja Lidl Slovenija pri 
strateškem določanju prihodnjih korakov. 
 
Na osnovi vpogleda v strateško usmerjenost in analizo skupaj z oddelkom Kontrolinga tudi sprejemamo 
ustrezne odločitve o nadaljnjih korakih in usmeritvah. 
 
Skupaj smo zasnovali in oblikovali celostno image kampanjo Navdih, ki se obrača h kupcem in nagovarja njihove 
potrebe. Nagovarjamo jih preko komuniciranja Lidla Slovenija kot slovensko podjetje, slovenski delodajalec in 
partner, kot podjetje, ki skrbi za svežino svojih izdelkov, za enostavno nakupovalno izkušnjo in nudi izdelke z 
najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. 

 

B. Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja 

Na konkretnih primerih opišite, kako ste z marketinškimi aktivnostmi dosegali zastavljene cilje. Opišite: 

a) dolgoročen cilj  

b) prodajno usmerjen cilj 

c) ključni kazalniki uspešnosti (KPI) 

d) ključne aktivnosti za dosego ciljev 

e) doseganje ciljev 

IZPOLNI PODJETJE 

PRIMER 1  
TOMAŽ VS MATE 

a) dolgoročen cilj: Dvig pozitivnega imagea podjetja 
b) prodajno usmerjen cilj: Dvig prodaje kategorije izdelkov sveže prehranske linije 
c) ključni kazalniki uspešnosti (KPI): Pridobitev nove ciljne skupine, dvig povprečne vrednosti nakupa, dvig 

priklica 
d) ključne aktivnosti za dosego ciljev: Lansiranje kuharskega koncepta z vsebinskim marketingom kot 

glavnim veznim členom med komuniciranjem produktov, prikaza koristi kupcem in posledično dvig 
pozitivnega image-a podjetja. Povezava z vidnimi kuharji (Tomaž Kavčič in Mate Janković) za dodatno 
težo pri relevantnosti sporočila. 

  

PRIMER 2 
KAMPANJA: NAŠ NAVDIH STE VI 
 
a) dolgoročen cilj: Graditev pozitivne percepcije trgovca Lidl Slovenija 
b) prodajno usmerjen cilj: Večanje prodaje preko izpostavljanja posameznih produktnih kategorij in lastnih 
blagovnih znamk v povezavi z dvigovanjem pozitivne percepcije blagovne znamke Lidl Slovenija. 

 

C. Opišite posebnosti, ki vas razlikujejo na trgu in vam pomagajo zmagovati. 
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IZPOLNI PODJETJE 

TEMATSKI TEDNI 
Vsak teden našim kupcem ponudimo nekaj novega. Naj si bo to food tema (Vitasia, Francoski teden, Mexico, 
Alpski teden, USA, Čari Iberskih okusov ipd.) skozi katere jim pomagamo spoznavati različne okuse in izdelke iz 
različnih delov sveta. Spretno jih tudi inkorporiramo v naš kuharski koncept in jim dodajamo vsebinsko 
vrednost.  
 
NON FOOD TEME 
Brand track je pokazal, da se kupci odločajo za nakupe neprehrambenih izdelkov v približno enaki meri kot pri 
vodilnem trgovcu v kategoriji, ki ima večje trgovine in zagotavlja širši asortiment izdelkov. 
 
1+2 
Imamo posebno pravilo, kjer 1 kupca obračunavamo, 2 stojita v vrsti. Takoj, ko se postavi 3. v vrsto odpiramo 
novo blagajno. 
 
KUHARSKA KNJIGA 
Kuharski koncept vsebinskega marketinga smo nadgradili s kuharsko knjigo, ki smo jo lansirali v novembru 
2015. Natisnili smo tudi 2 ponatisa, ki sta takoj pošla. Odziv na akcijo je bil nadpovprečen. 
 

 
 
REVIJA PREPROSTO 
Projekt dodatnega vsebinskega marketinga, s katerim želimo kupcem ponuditi preprosto več idej za preživljanje 
njihovega časa bodisi v kuhinji, naravi ali ob uživanju v stvareh, ki jim bogatijo življenje. Vsi ti elementi so tesno 
povezani z našo ponudbo v trgovini in poslanstvu Lidla Slovenija, ki želi kupcem omogočati preprosto več 
veselja do življenja. 
 
Revija je bila tudi nagrajena na Content marketing award in prejela tudi Veliki Pomp za najboljši content 
marketing projekt v letu 2015. 
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LETAK 
Letak je naš glavni komunikacijski kanal, na katerega ne gledamo več kot zgolj prezentacija izdelkov in cen pač 
pa tudi kot dodano vsebino za kupce, ki ga prebirajo. 
 
Letak Lidla Slovenije je med najboljšimi v sistemu Lidl, ravno tako naše primere dobre prakse implementirajo 
tudi v drugih državah. 
INFOFON 
Infofon je stična točka med potrošniki in podjetjem. V proces skrbi za kupca so vključeni vsi oddelki, ki 
proaktivno in angažirano pomagajo pri svetovanju in reševanju zahtevkov in pobud s strani kupcev. 
 
REDNA TESTIRANJA, PRESOJE OBRATOV IN RAZVOJ IZDELKOV 
V sodelovanju s priznanimi neodvisnimi inštituti izvajamo redne obsežne mikrobiološke, kemijske in senzorične 
analize. Certificirani IFS presojevalci pa v našem imenu izvajajo redne presoje proizvodnih obratov naših 
dobaviteljev. V okviru organoleptičnih testiranj izvajamo slepe potrošniške teste naših izdelkov s pomočjo 
katerih stalno izboljšujemo in razvijamo izdelke naših lastnih blagovnih znamk. Na tak način potrošniki redno 
sodelujejo pri oblikovanju izdelkov, ki so zasnovani njihovim okusom in potrebam. 

 

D. INOVATIVNA MARKETINŠKA STRATEGIJA: Kako marketing pristopa k inovativnemu reševanju potreb kupcev 

(customer centricity)? 

a) razvoj novih poslovnih rešitev 

b) razvoj izdelkov in storitev 

IZPOLNI PODJETJE 

OPIS CELOSTNEGA PRISTOPA 
V sklopu naših ciljev, ki jih imamo zastavljene v okviru dokumenta marketinške strategije 2020 in so tudi 
predstavljeni v tem dokumentu (kampanja Navdih) se poslužujemo raznih inovativnih pristopov. 
 
Ker gre za dolgoročno zasnovane aktivacije, ki ostajajo poslovna skrivnost jih ne moremo razkrivati. Razkrijemo 
pa lahko, da smo se v prvi fazi osredotočili na implementacijo strategije navdiha tako v inovacijo proizvodov, 
inovativno komunikacijo, navdihujoča sponzorstva (uradni pokrovitelj športnikov paraolimpijcev, katerih 
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energija in vztrajnost nam je v navdih), kot tudi integracijo navdiha v vse naše aktivnosti in stičišča z našimi 
kupci, sodelavci, partnerji in širšo javnostjo. Kampanja je bila ustvarjena z namenom, da s komunikacijo 
nagovarjamo prvenstveno kupce in širšo javnost.  

KONKRETNI PRIMERI (cilji, izvedba) 
 
JOGURTEKA 
Konec aprila 2016 smo lansirali posebno aplikacijo v kateri lahko uporabniki oblikujejo svoj edinstven okus 
jogurta. Izmed vseh predlaganih okusov bomo, v sodelovanju z Mlekarno Celeia, lansirali pravi jogurt, ki se bo 
znašel na naših prodajnih policah (www.lidlovajogurteka.si).  
 
S tem projektom želimo pokazati, da smo kot podjetje močno povezani s svojimi dobavitelji in kupci in da 
postavljamo v ospredje tudi Navdih kupcev. 
 
 

 
 
 
MISIJA: NAJBOLJŠI NAKUP (http://www.lidl.si/sl/misija-najboljsi-nakup.htm)  
Pripravili smo poseben niz oglasnih oddaj, skozi katere gledalcem prikazujemo kako kupcem, našim partnerjem, 
sodelavcem in širši skupnosti sporočamo, da vse skozi zagotavljamo odlično kakovost izdelkov, delovnih 
procesov in odnosov ter, da pri tem ne pristajamo na kompromise. Ker želimo, da naši kupci to vedo in tudi 
verjamejo, smo se podali na skupno pot raziskovanja s posebno misijo. V sklopu kampanje Navdih smo pozvali 
uporabnike spletne strani 24ur.com k sodelovanju, da se prelevijo v vlogo raziskovalca, ki v dobro vseh kupcev 
natančno preverja kakovost nakupov in procesov v podjetju Lidl Slovenija. Izbrali smo 16 odličnih raziskovalcev, 
zgovorni voditelj Blaž Babič pa se je v vsaki oddaji z 2 podal na raziskovanje Lidlovih polic. Oddaja se predvaja 
vsako nedeljo v prime-time, tik pred informativno oddajo 24 ur 8 nedelj zapored. 
 

 
 
FRANCOSKA VINA 
Po mnenju poznavalcev vinske stroke smo med vodilnimi na področju izbora francoskih in drugih mednarodnih 
vin. Vključitev francoskih vin v naš asortiment je pozitivno vplivala na percepcijo Lidla Slovenije. Redno se 

http://www.lidlovajogurteka.si/
http://www.lidl.si/sl/misija-najboljsi-nakup.htm
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vključujemo na razne promocije in tematske dogodke, kjer obiskovalcem iz prve roke ponujamo degustacije s 
sommelierjem in kuharjem Tomažem Kavčičem predstavljamo spajanje hrane in vina. Ponosni smo na 
priznanja, ki jih naša vina dosegajo na mednarodnih ocenjevanjih in tudi v priznanih slovenskih medijih (revija 
Dolce Vita), pripravljamo pa tudi širjenje asortimenta slovenskih vin. 

 
 
LOF INSTORE KONCEPT 
Naš nov koncept poslovalnic, ki je v skladu z najsodobnejšimi Lidlovimi standardi gradnje in je skladna s 
trajnostnimi usmeritvami našega podjetja. Notranjost je sodobna, izčiščena in navdihujoča. Poslovalnica ima 
večje steklene površine, bolj odprt prostor, ki omogoča povsem novo postavitev izdelkov, blagajne pa imajo 
podaljšan pult. Sodobno so zasnovani tudi novi prostori za sodelavce, ki so še bolj svetli, odprti in prostorni. 
 
Trgovina ima vgrajeno toplotno črpalko za pouporabo toplote iz hladilnih vitrin, poleg tega ima lasten zbiralnik 
za deževnico za zalivanje travnatih površin ob trgovini. Na voljo je še več parkirnih mest, posebnost so parkirna 
mesta za družine in invalide, nova trgovina pa ima tudi sanitarije in prostor za previjanje. 
 

 
 
UVEDBA KOŠAR 
Kupci so nam zaupali, da bi pri manjših nakupih raje uporabljali košaro. Zato smo jim prisluhnili med prvimi in 
uvedli v naše trgovine tudi košarice. Temu so sledili tudi drugi diskontni trgovci. 
 
RAZVOJ EMBALAŽ 
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Z našimi partnerji in dobavitelji tesno sodelujemo tudi pri razvoju embalaž. S posredovanjem potreb naših 
kupcev in ciljem ekonomične, praktične, inovativne, uporabne in predvsem transparentnega pakiranja želimo 
ponuditi kupcem najboljše. Tudi embalaže pripravljamo v našem podjetju, ali pa jih razvijamo skupaj z 
dobavitelji. Kot primer lahko navedemo transparentne embalaže za meso, ker kupcu ne želimo skrivati vsebine. 
Drug primer so jabolka, kjer smo vsa jabolka, ki so pakirana v zaboj zložili v eno vrsto, vsako v svojo vdolbinico, 
da se tako ne bi poškodovala pri transportu ali pa pri rokovanju z njimi. Tako ohranjamo visoko kvaliteto in 
kakovost živil za naše kupce. 

 

F. Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih 3 letih – s področja marketinga, inovativnosti … 

IZPOLNI PODJETJE 

POMP 

 Velika nagrada Pomp za najboljši content marketing projekt 2015 Veliki Pomp, 

 Pomp v kategoriji Digitalno komuniciranje za Facebook komunikacijo in  

 Pomp v kategoriji Tiskana revija. 
 
Content marketing Awards  

 Revija Preprosto finalist 2015 v dveh kategorijah - best retail print in best new launch. 
 
SKOJ 

 Nagrada Prizma v kategoriji specifični komunikacijski programi za projekt Lidlov mladi vinar. 
 
WEBSI 

 3. mesto v kategoriji Družbena omrežja 2013 - Facebook stran Lidl Slovenija. 

 

V. PRENOS MARKETINŠKE MISELNOSTI (INTERNO IN EKSTERNO) 

 

Kako širite marketinško miselnost: 

a) ZNOTRAJ PODJETJA: interna izobraževanja, interne akademije … 

IZPOLNI PODJETJE 

ZNOTRAJ PODJETJA 
Imamo organizirana interna in eksterna izobraževanja. 
 
Ravno tako razpisujemo »Trainee program«, ki je namenjen zlasti kariernim začetnikom, ki še nimajo ali imajo 
do 2 leti izkušenj z opravljanjem poklica. Karierne začetnike zaposlimo in jih 2 leti šolamo znotraj podjetja, po 
raznih oddelkih. Tako jim omogočimo spoznavanje in pridobivanje potrebnih delovnih izkušenj. 
 
Sodelavcem so vedno na voljo tudi ostala izobraževanja, ki niso razpisana v internem katalogu izobraževanj. Le-
ta prilagajamo njegovim potrebam in potrebam oddelka, podjetja … 
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b) V ŠIRŠE POSLOVNO OKOLJE: sodelovanje predstavnikov podjetja na konferencah, v odborih, društvih, 
združenjih ipd. 

IZPOLNI PODJETJE 

V ŠIRŠE POSLOVNO OKOLJE 
- Sodelovanje v sekciji za direktni marketing in prodajo DMS, 
- predavanja na raznih dogodkih v okviru DMS, SMK, Doba, EF, 
- sodelovanje in udeležba na vseh relevantnih marketinških dogodkih v Sloveniji (SEMPL, SOZ akademija, 

DMS, SOF ipd.), 
- sodelovanje z Am-Cham (Young Professionals), 
- predavanje na konferenci Diggit 2016, 
- sodelovanje na Websi, 
- sodelovanje na okrogli mizi IT konferenca 2016, 

- suporter ABC acceleratorja, 

- sodelovanje v okviru dogodka Ustvarjalnik, 

- podpora raznih TEDx dogodkov in 

- ostala sodelovanja v okviru družbeno odgovornega podjetja in CSR aktivnosti. 

 

VI. DRUGI REZULTATI, KI BI JIH IZPOSTAVILI KOT POSLEDICO STRATEŠKE MARKETINŠKE 

USMERITVE 

IZPOLNI PODJETJE 

Drugi rezultati kot posledica strateške marketinške usmeritve 
 
DVIG MALIH IN VELIKIH NAKUPOV 
Dvig prodaje, ki se vidi v rasti tržnega deleža, kot tudi v premiku v opravljanju velikih in malih nakupov. 
 
DVIG TOM IN SKUPNEGA PRIKLICA LIDLA 
 
STRATEGIJA MEDIJSKEGA ZAKUPA: 
Optimizacija oglaševalskih investicij in strateško medijsko načrtovanje. Lidl je pristal med top 3 oglaševalci na 
trgu in 2. v kategoriji trgovin. 
 
VISOK SHARE OF VOICE 
 
DVIG MED KADROVSKO ZAŽELENO PODJETJE: 
Število prijav na posamezno delovno pozicijo nam raste. 
 
DOSEGANJE DOBRIH OCEN NA SPLOŠNEM ZADOVOLJSTVU IN NPS 
 
KUPCI NAS ZAZNAVAJO KOT TRGOVCA, KI IMA NAJBOLJ PRIVLAČNE OGLASE IN UPORABLJA NAJBOLJ 
INOVATIVNE PRISTOPE PRI OGLAŠEVANJU 
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VII. PRIHODNJI IZZIVI 

Kateri so ključni marketinški in prodajni  izzivi v naslednji fazi poslovanja (v naslednjih 3-5 letih), ki bodo v 

prihodnosti vplivali na pozicioniranje vaših storitev/izdelkov na trgu?  

a) Na primer: večanje števila prodajnih kanalov, širitev na nove trge, širitev na nove segmente, širitev 

asortimana, povečanje vrednosti obstoječih strank, povečati učinkovitost marketinških in prodajnih 

aktivnosti, usposabljanje marketinškega kadra, skrb za povečevanje zavzetosti zaposlenih, usposabljanje 

prodajnega kadra, povezovanje med oddelki znotraj podjetja … 

 

IZPOLNI PODJETJE 

Strateški celostni pristop, k načinu nudenja informacij in komuniciranja z našimi kupci. Med drugimi bo fokus 
usmerjen v večanje števila prodajnih kanalov, zajema novih segmentov kupcev (v Sloveniji so kupci zelo 
nelojalni in splošna zvestoba kupcev pada). Zato se zavedamo pomembnosti širitve asortimana, kar bo privedlo 
tudi do povečanja vrednosti obstoječih strank.. 
 
Skozi usposabljanje marketinškega kadra in skrb za povečevanje zavzetosti zaposlenih, usposabljanje 
prodajnega kadra, povezovanja med oddelki znotraj podjetja bomo tudi povečali učinkovitost marketinških in 
prodajnih aktivnosti. 
 
Podjetje se zaveda pomembnosti strateškega marketinga in mu daje veliko veljavo. 

 

 

 IZPOLNI PODJETJE 

Ali načrtujete širitev na nove trge? Katere? 

Ne kot Lidl Slovenija. 
Internacional: Da – Amerika, Srbija, Litva. Lidl je sicer del 
grupacije Schwarz, ki je med top 100 trgovci za leto 2014 bila 
uvrščena na 4. mesto, za Wal-Mart, Costco in The Kroger. 

Ali načrtujete razvoj novih storitev/izdelkov? Da, načrtujemo razvoj novih storitev in izdelkov. 

Ali načrtujete širitev na nove segmente? Da. 

Ali načrtujete povezovanje z drugimi podjetji? 
S kakšnim namenom? 

Da. 

Druge pričakovane usmeritve:  

Pričakovana rast prometa v naslednjem letu? 

 
PL 2016: 
 

 

Izpolnjen vprašalnik nam pošljite na info@dmslo.si do 25. aprila 2016. 

 

mailto:info@dmslo.si
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IZPOLNI PODJETJE, KI JE SLOVENSKA PODRUŽNICA TUJEGA PODJETJA 

 IZPOLNI PODJETJE 

Ali implementirate korporativno strategijo na 
lokalnem trgu? 

Da 

Katera so področja dela oddelka, ki pokriva 
marketing? 

Skrb za marketinško komunikacijo, oglaševanje, pospeševanje 
prodaje, razvoj digitalnega nastopa podjetja, podpora vsem 
ostalim oddelkom v podjetju, izvedba in naročanje kreativ, 
snovanje medijske strategije in izvajanje zakupa, skrb za 
načrtovanje, izvajanje in tolmačenje raziskav. Skrb za izgled in 
razvoj instore koncepta. Svetovanje ostalim oddelkom, ki imajo 
budžet vezan neposredno na marketing. Snovanje strateških 
usmeritev podjetja in svetovanje poslovodstvu pri sprejemanju 
odločitev. 

 

IZPOLNI SLOVENSKO PODJETJE, KI IMA PODRUŽNICE NA TUJIH TRGIH 

 IZPOLNI PODJETJE 

Ali vzpostavljate korporativno strategijo na 
tujih trgih? 

Se povezujemo in sooblikujemo korporativno strategijo. Na 
nivoju podjetja smo testni trg na področju razvoja celostne 
strategije medijskega zakupovanja, oblikovanja centralnih 
poročil in izobraževanja na tem področju. 

Katere so odgovornosti slovenskega oddelka, 
ki pokriva področje marketinga, na tujih trgih? 

Deljenje znanja in dobrih primerov praks. Svetovanje tujim 
trgom in izobraževanje. 

 

 


