VELIKI ZMAGOVALEC MARKETINŠKA ODLIČNOST 2018
ZMAGOVALEC V KATEGORIJI VELIKA B2C PODJETJA

DROGA KOLINSKA D.D.
PRIJAVA ZA NAGRADO MARKETINŠKA ODLIČNOST 2018

NAGRADA MARKETINŠKA ODLIČNOST 2018
VPRAŠALNIK
V Društvu za marketing Slovenije (DMS) izbiramo podjetja oziroma organizacije, ki jih odlikuje marketinška
odličnost. Ta se kaže z vključevanjem marketinške miselnosti v celotno poslovanje in strategijo podjetja, ki jim na
ta način omogoča, da izstopajo in dosegajo svojo konkurenčno prednost.
Strokovna komisija je naredila prvi izbor podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij in v ta ožji
izbor se je uvrstilo tudi VAŠE PODJETJE.
Pošiljamo vam vprašalnik, v katerem opredelite vaše razumevanje in udejanjanje marketinške miselnosti v
poslovanje celotnega podjetja.
Ker želimo zagotoviti čim večjo transparentnost celotnega izbora nagrade marketinška odličnost kot tudi širiti dobre
prakse marketinške odličnosti slovenskih podjetij do strokovne javnosti, bodo vse zmagovalne prijave tudi javno
objavljene na spletnem mestu Društva za marketing Slovenije, zato označite tiste vsebinske dele prijave, ki jih ne
želite javno objaviti. Vse ostale podatke bo videla le komisija, ki bo izbirala najboljše.
Z izpolnjenim in poslanim vprašalnikom tudi potrdite prijavo za nagrado marketinška odličnost leta 2018.
Izpolnjen vprašalnik nam pošljite na info@dmslo.si do 14. maja 2018.

I. PODATKI O PODJETJU
IZPOLNI PODJETJE

NAZIV PODJETJA/ORGANIZACIJE

PRIJAVITELJ/KONTAKTNA OSEBA

PODROČJE DELOVANJA
PODJETJA/ORGANIZACIJE

OPIS DEJAVNOSTI
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NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

DROGA KOLINSKA DD / ATLANTIC GRUPA DD

ALEKSANDRA KREGAR, direktor Korporativne
strategije
Industrija FMCG

DROGA KOLINSKA DD posluje znotraj poslovnih
standardov ATLANTIC GRUPE DD. Smo lastniki in
proizvajalci vodilnih lastnih blagovnih znamk hrane
in pijače na slovenskem trgu, v regiji ex-Yu in na
izbranih EU trgih. Blagovne znamke se upravljajo v
Strateških
poslovnih
programih
(SPP)
–
najpomembnejši poslovni program je Kava
(blagovna znamka Barcaffe), ki predstavlja 53%
prodaje, Delikatesni namazi (blagovna znamka
Argeta) predstavljajo 25% celotne prodaje, prodajni
program Pijač (Cockta, Donat) predstavljajo 15%,
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prodajni program Otroške hrane (blagovna znamka
Bebi) pa 7% prodaje. Prodaja blagovnih znamk se v
Sloveniji in na tujih trgih vrši preko lastne
distribucijske mreže, prav tako pa naša distribucijska
mreža trži tudi blagovne znamke tujih principalov.
Strateške korporativne službe so organizirane
centralno in so podpora poslovanju SPP in PP.
Uspešno poslovanje družbe se izvaja z integriranim
sistemom upravljanja s procesi in tveganji. Poseben
fokus je namenjen zagotavljanju kakovosti in
varnosti izdelkov naših blagovnih znamk v celotni
verigi, zato smo v letu 2017 dodatno pozornost
namenili pogodbenim distributerjem v EU in na
drugih svetovnih trgih.
Kot družbeno odgovorno podjetje skrbimo tudi za
politiko lokalnih sponzorstev in donacij na področju
športa, kulture ter izobraževanja in znanosti.
VELIKOST (veliko, srednje, malo, mikro)

B2B / B2C: % prometa na posameznem
segmentu

veliko

B2B: /

B2B2C: (proizvajamo in
tržimo blagovne znamke
do trgovcev in ostalih
prodajnih mest - zato
smo B2B2C) 100%

B2B / B2C: Kako je razdeljen marketinški
proračun med B2B in B2C segment (v %)?

II. PRISOTNOST PODJETJA NA TRGIH
IZPOLNI PODJETJE

NE
DOVOLJUJEM
OBJAVE

SLOVENIJA: DA
TUJI TRGI:
PRISOTNOST NA
TRGIH: Na katerih trgih
ste prisotni s svojim
podjetjem?

regija ex-YU: Hrvaška, BiH, Srbija, Č.gora, Kosovo, Makedonija
EU: Avstrija, Nemčija, Švica, Švedska, Francija, UK, Španija, Italija, Nizozemska,
Luxemburg, Bolgarija
CIS: Rusija, Ukrajina, Belorusija
Overseas: ZDA, Avstralija, Kanada

AKTIVNOSTI NA
POSAMEZNIH TRGIH:
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SLOVENIJA: tehnološki razvoj, nabava in proizvodnja izdelkov hrane in pijače, prodaja
in logistika, marketing, korporativne funkcije (strategija, upravljanje s človeškimi viri,
korporativno komuniciranje, finance, kontrola kvalitete in varnosti izdelkov)
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Katere aktivnosti vaše
podjetje izvaja na
posameznih trgih

ZAPOSLENI: Število
zaposlenih v podjetju

TUJI TRGI: tehnološki razvoj, nabava in proizvodnja izdelkov hrane in pijače, prodaja
in logistika, marketing, korporativne funkcije (strategija, upravljanje s človeškimi viri,
korporativno komuniciranje, finance, kontrola kvalitete in varnosti izdelkov)
SLOVENIJA: 470 zaposlenih
TUJI TRGI: v celotni ATLANTIC GRUPI DD 4.786 zaposlenih
SLOVENIJA: op. V FMCG se ne spremlja tržni delež v panogi, temveč tržni deleži v
posamezni kategoriji/podkategoriji
TUJI TRGI: op. V FMCG se ne spremlja tržni delež v panogi, temveč tržni deleži v
posamezni kategoriji/podkategoriji.
Lahko pa prikažemo velikost na osnovi primerjave prihodkov podjetij FMCG v regiji, in tu
je Atlantic Grupa (katere del je DROGA KOLINSKA DD) drugo največje podjetje v regiji:

TRŽNI DELEŽ V PANOGI

RAST TRŽNEGA DELEŽA
V PANOGI GLEDE NA
PRETEKLO LETO
SLOVENIJA:
SLOVENIJA

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

BZ
KATEGORIJA
ARGETA
Paštete
COCKTA
Gazirane cola pijače
DONAT Mg
Gazirane mineralne vode
BARCAFFE
mleta kava in kava v zrnu
BARCAFFE
Instant mešanice kav
BARCAFFE
Instant kave brez dodatkov
Vir: Nielsen Retail Panel

2016
41,3
20,4
20,7
63,8
10,7
16,0

2017
43,6
21,5
62,6
10,8
15,9

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
49,0
50,4
20,9
20,3
44,6
71,7
71,2
16,6
16,9
14,1
13,9

Pozicija
(KOL)
2016
1
2
2
1
4
3

Pozicija
(KOL)
2017
1
2
1
4
3

TUJI TRGI:
HRVAŠKA
BZ
KATEGORIJA
ARGETA
Paštete
COCKTA
Gazirane cola pijače
CEDEVITA
Vitaminske instant pijače
DONAT Mg
Gazirane mineralne vode
BARCAFFE
mleta kava in kava v zrnu
PLIDENTA
Zobne kreme
MELEM & ROSAL
Nega za ustnice
Vir: Nielsen Retail Panel
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KOLIČINSKI TD (%)

KOLIČINSKI TD (%)
2016
17,8
7,8
71,7
3,1
12,1
12,8
33,4

2017
19,2
6,7
71,1
3,0
13,8
12,0
31,6

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
25,1
26,7
8,1
6,9
78,9
78,3
7,4
7,5
13,2
14,8
11,1
10,2
35,8
36,6

Pozicija
(KOL)
2016
2
3
1
4
2
2
1

Pozicija
(KOL)
2017
2
3
1
4
3
3
1
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SRBIJA
BZ
KATEGORIJA
ARGETA
Paštete
COCKTA
Gazirane cola pijače
CEDEVITA
Vitaminske instant pijače
DONAT Mg
Gazirane mineralne vode
GRAND & BONITO mleta kava in kava v zrnu
GRAND
mleta kava in kava v zrnu
GRAND
Instant kave brez dodatkov
SMOKI
flips
BANANICA
countlines
NAJLEPŠE ŽELJE
čokoladne tablice
ŠTARK
napolitanke
Vir: Nielsen Retail Panel
RUSIJA
BZ
KATEGORIJA
BEBI
Otroške kašice
BEBI
Otroški piškoti
DONAT Mg
Gazirane mineralne vode
Vir: Nielsen Retail Panel (Total National Urban)
AVSTRIJA
BZ
KATEGORIJA
ARGETA
Paštete
Donat Mg
Gazirane mineralne vode
Vir: Nielsen Retail Panel (Total Austria w/o HD)
ŠVICA

KOLIČINSKI TD (%)
2016
15,1
6,4
80,0
0,4
48,1
12,7
12,2
58,2
26,3
18,0
23,4

2017
16,4
5,5
73,0
47,6
10,3
13,8
54,9
34,4
18,8
22,9

KOLIČINSKI TD (%)
2016
6,7
2,2
0,5

2017
5,0
1,9
0,4

KOLIČINSKI TD (%)
2016
31,4
0,3

2017
32,5
0,3

KOLIČINSKI TD (%)

BZ
KATEGORIJA
2016
ARGETA
Paštete
29,8
Vir: Nielsen Retail Panel (Total Switzerland w/o HD)

2017
31,7

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
23,4
25,6
5,6
4,8
72,5
67,8
1,9
51,4
51,9
13,1
11,4
9,4
11,0

21,4

22,9

27,2

25,3

Pozicija
(KOL)
2016
2
3
1
1
2
3
1
1
2
2

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
7,6
5,9
4,2
3,6
1,7
1,5

Pozicija
(KOL)
2016
6
6
-

Pozicija
(KOL)
2017
6
6
-

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
34,9
36,5
1,0
1,3

Pozicija
(KOL)
2016
1
-

Pozicija
(KOL)
2017
1
-

VREDNOSTNI TD
(%)
2016
2017
27,7
29,7

Pozicija
(KOL)
2016
2

Pozicija
(KOL)
2017
2

53,4

50,1

18,1

26,5

Pozicija
(KOL)
2017
2
3
1
1
3
3
1
1
2
2

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

IZPOLNI PODJETJE

POIMENOVANJE
ODDELKA, KI POKRIVA
PODROČJE MARKETINGA

Marketinška funkcija se nahaja na dveh nivojih:
- na korporativnem nivoju - Centralni marketing & Inovacije
- na nivoju posameznega SPP – Marketing SPP.
Čeprav je funkcija marketinga v dveh oddelkih, pa ti oddelki niso silosi, saj
razumemo, da je uspešno lahko samo delovanje vzdolž verige vrednosti
blagovne znamke. In tu si marketing SPP, Centralni marketing in prodaja
predajamo in delimo vloge.
Organizacijska struktura Centralni marketing&Inovacije:

CENTRALNI MARKETING
CENTRAL MARKETING DIRECTOR

INNOVATION
HEAD

RESEARCH&
INSIGHT

MEDIA BUYING&
PLANNING

SPONSORING&
EVENTS

V Centralnem marketingu&Inovacijah so naslednje funkcije:
-

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA ODDELKA, KI
POKRIVA PODROČJE
MARKETINGA

-

-

-

-

-
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Direktor centralnega marketinga: odgovornost za definiranje in
implementacijo ključnih marketinških kompetenc, procesov in
orodij. Zagotavljanje sinergij in optimizacije budgetov, deljenje
dobrih praks in razvojnih iniciativ na nivoju skupine.
Vodenje inovacij: v sodelovanju s člani med funkcijskih timov in
SPP, odgovornost za povečanje konkurenčnosti portfelja družbe
in izboljševanje inovacijske sposobnosti družbe ter upravljanje z
inovacijskimi procesi.
Tržno raziskovanje: tržni raziskovalci so dedicirani za vsako SPP oz.
posamezno kategorijo in so odgovorni za zagotavljanje
razumevanja navad in obnašanja potrošnikov na vseh trgih in v
okviru vpliva sprememb macro okolja, novih tehnologij, medijev
ipd.
Medijski zakup in načrtovanje: odgovornost za optimalen zakup
medijskega prostora v vseh medijih in ekspertiza in suport v
medijskem planiranju marketingu SPP
Izvajanje sponzorstev in dogodkov: izvedba dogodkov /
sponzorstev (skupaj s partnerskimi agencijami), za korporativno
blagovno znamko Atlantic grupa, kot tudi za večje dogodke
posameznih blagovnih znamk
Klicni centri za potrošnike: klicni centri so povezani z vsemi
komunikacijskimi kanali (brezplačne telefonske linije, kontakti
preko socialnih omrežij, interneta…) in z vsemi SPP, ki so
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odgovorni za pripravo povratne informacije potrošniku in vplivajo
na zadovoljstvo naših potrošnikov.

Organizacijska struktura Marketing SPP:
SPP
R&D

MARKETING DIRECTOR

R&D
MANAGEMENT

BRAND
DEVELOPEMENT

DIGITAL
MARKETING

SHOPPER
MANAGEMENT

PRODAJA

BRAND
BUILDING

BRAND SALES

V marketingu SPP so naslednje funkcije:
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Direktor marketinga: vodi marketing SPP ob upoštevanju
usmeritev in procesov definiranih v Centralnem marketingu in je
odgovoren za razvoj marketinškega tima SPP in njihovih
kompetenc. Oblikuje marketinško vizijo SPP, odgovoren je za
realizacijo strategije na vseh trgih in za poslovni izid vseh
blagovnih znamk SPP. Spodbuja inovativne procese SPP, medfunkcijsko sodelovanje (z R&D, prodajo in ostalimi oddelki),
kulturo usmerjeno k potrošniku (consumer-centricity) in je
ponosen ambasador svojih blagovnih znamk, v podjetju in izven
podjetja.
Vodja razvoja kategorije&blagovnih znamk (Brand developer):
odgovoren za strateški razvoj kategorije/blagovne znamke, skrbi
za inovacije (innovation funnel) znotraj kategorije in zunaj nje
(„blue ocean“), je odgovoren za izdelavo strategije
kategorije/blagovnih znamk SPP usmerjene na potrošnike in za
poslovni izid blagovne znamke.
Vodja blagovne znamke za prodajno mesto (Shopper manager):
oblikuje koncepte za vključevanje potrošnikov na mestu prodaje
in po spletu in je zadolžen za konsistentno komunikacijo na vseh
komunikacijskih točkah prodajnih mest (POS, nagradne igre,
programi zvestobe, posebno pakiranje itd.). Določa
merchandising standarde in obvezni asortiman izdelkov za trge in
spremlja učinkovitost konceptov in aktivacij (ROI).
Vodja digitalne strategije blagovne znamke (Digital manager):
oblikuje in upravlja digitalno strategijo blagovnih znamk SPP, kot
integralni del strategije blagovne znamke. Preučuje in upravlja
digitalni ekosistem blagovnih znamk. Oblikuje strategije in načrte
digitalnega oglaševanja preko različnih kanalov in uporablja
podatke, da oceni uspešnost pojavljanja blagovne znamke v
digitalnem okolju.
Vodja upravljanja blagovne znamke za trg (Brand builder): gradi
moč blagovnih znamk SPP na lokalnih trgih, z izdelavo in uporabo
lokalno relevantnih strategij, ki so prilagojene lokalnemu
potrošniku in kupcu. Vodi in upravlja izvajanje in uresničevanje
vseh elementov marketinškega spleta na trgu ter skrbi za

6

donosnost vseh aktivnosti in komunikacije (ROI). Odgovoren je za
poslovni izid blagovnih znamk na lokalnih trgih.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V
ODDELKU, KI POKRIVA
PODROČJE MARKETINGA

Centralni marketing: 20
Marketingi SPP: 90
Skupaj: 110 zaposlenih

PODROČJE DELA TEGA
ODDELKA

ODGOVORNOST

IZVAJANJE

Produktno vodenje

X

X

Razvoj novih
produktov/storitev

X

X

Prodaja

X

X

Reklamacije

X

X

Tržne raziskave

X

X

Upravljanje s cenami

X

X

Tržno komuniciranje

X

X

Upravljanje odnosov s
strankami (baze podatkov)
Skrb za stranke (customer
service)

X

SODELOVANJE

X
X

X

Odnosi z javnostmi

X

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

X

Vstop na nove trge

X

X

Interno komuniciranje

X

X

X

Podpora prodajnim
storitvam/pospeševanje
prodaje

X

Sponzorstva

X

X

X

Organizacija dogodkov

X

X

X

Spletni nastop, družbena
omrežja

X

X

X

Drugo (navedite):

IZPOLNI PODJETJE

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

PRORAČUN, NAMENJEN ZA
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI (% prodaje)

Društvo za marketing Slovenije - DMS
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RAZDELITEV MARKETINŠKEGA
PRORAČUNA (prvih 5 aktivnosti)

RAZDELITEV
TRŽNO-KOMUNIKACIJSKEGA
PRORAČUNA (prvih 5 kanalov)

S katerimi oddelki znotraj podjetja ta
oddelek NEPOSREDNO SODELUJE?

-

V katerih oddelkih znotraj podjetja se še
izvajajo marketinške aktivnosti oz.
sprejemajo marketinške odločitve?

Koliko je DIGITALIZACIJA marketinga
pomembna za vaše podjetje?

Znotraj SPP z razvojem, nabavo, prodajo,
financami, kvaliteto in pravno službo (zaščita
blagovnih znamk),
Izven SPP z KAM (key account managerji) v
distribucijskih enotah,
Z vsemi korporativnimi funkcijami.

Marketinške aktivnosti se izvajajo v oddelkih kot je
zapisano v točki III. Glavna potrditev marketinških
strategij blagovnih znamk se izvaja z Upravo družbe.
povsem
nepomembna
1

zelo pomembna
2 3 4 5 6

7

Leta 2016 se je na nivoju grupe nominiral strateški
transformacijski projekt, t.i. Fast forward (F2).

Na kakšen način se lotevate digitalizacije
marketinga?
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F2 sestavlja 10 projektov s področij: marketinga,
digitalizacije poslovanja (tudi marketinga), proizvodnje in
razvoja človeških virov. Vsi projekti so v letu 2018 v fazi
implementacije. Skupni imenovalec vseh projektov F2 je
nova vizija Atlantic grupe: razvijati kulturo orientirano k
potrošniku (consumer-centric), podprto z marketingom,
inovacijo, digitalno tehnologijo in integriranimi
operacijami.
Na področju digitalizacije marketinga sta pomembna dva
projekta, ki gradita marketinške digitalne kompetence:
- Spremljanje
potrošnika
na
vseh
točkah/kontaktih (t.i. consumer journey). Z
investicijo v orodje za digitalni marketing
izvajamo digitalne kampanje za naše blagovne
znamke in tako omogočamo individualizacijo in
personifikacijo izkušnje. Vodje digitalnih strategij
upravljajo s tem orodjem in skrbijo za nov pristop
8

-

Kako močna je podpora vodstva pri
tem?
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komunikacije s potrošnikom - za dvosmerno
komunikacijo – na ta način v center pozornosti
postavljamo ravno potrošnika in njegove
potrebe,
Drugi projekt pa je namenjen gradnji analitičnih
kompetenc marketinga. Izvedli smo nekaj pilot
projektov, s katerim merimo učinkovitost
oglaševanja naših blagovnih znamk (ROI) in
učinkovitost promocij na prodajnem mestu. Prav
tako nam je orodje v pomoč pri predikcijah za
bodoče aktivnosti – za definiranje velikosti
marketinškega budgeta, razdelitev budgeta med
posameznimi mediji za najboljši ROI kampanje,
za določitev vrste promocijskih aktivnosti pri
kupcih, kot tudi za računanje cenovne
elastičnosti oz. definiranje cenovne politike
izdelkov.

Projekt F2 je ideja in iniciativa vodstva. Gre za
transformacijski projekt (spreminjanja kulture in gradnja
novih kompetenc posameznih funkcij), ki se vodi
projektno. Vsak od projektov ima vodjo projekta,
realizacija projekta in prehod v funkcije nadzira Uprava
družbe (Steering comitee) na kvartalnih pregledih. S
projektom je seznanjen tudi Nadzorni svet družbe.
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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

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

Kako bi opisali vlogo marketinga v podjetju? Ali marketing sodeluje pri oblikovanju strategije
podjetja? Kako?
Vloga marketinga v podjetju je strateška, saj se na vseh nivojih zavedamo, da je uspešnost podjetja
odvisna od uspešnosti upravljanja in razvoja naših blagovnih znamk. V letu 2018 smo za utrditev
consumer-centric kulture podjetja uvedli v bonus shemo vseh zaposlenih tudi kazalnik BSI (brand
strenght index), ki govori o moči blagovne znamke in tako še posebej izpostavili, da mora biti vsak
zaposleni marketinško (consumer-centric) usmerjen in da prav vsak zaposleni na svojem področju
vpliva na uspeh naših blagovnih znamk. Na ta način se pomen blagovnih znamk in funkcije
marketinga, ki jih upravlja pomembno krepi.
Centralni marketing in marketing SPP sta odgovorna za pripravo strategij blagovnih znamk,
načrtujemo jih za 5 letno obdobje. Vsako leto imamo dneve strategij, t.i.»Brands days & Innovation
days«. Brand days je organiziran kot festival naših blagovnih znamk in je najpomembnejši interni
letni dogodek marketinga. Na tem dogodku vodstvo SPP predstavi strateške prioritete SPP,
marketing pa predstavi vodstvu podjetja strategijo razvoja kategorij, razvoj porftelja blagovnih
znamk in strategijo vseh ključnih blagovnih znamk. Dogodek je organiziran v okolju in prostoru, ki
omogoča navdihujočo razpravo in predstavitve. Vedno se potrudimo, da nas okolje navdihne, in
tako so te predstavitve bogata srečanja – tako predstavitve razvoja blagovnih znamk in podjetja,
predstavitev inovacij, vedno poskrbimo za posebno doživetje … Poseben poudarek namenimo
diskusiji o razvoju okolja, vseh spremembah in hitrem razvoju tehnologij, eksploziji podatkov,
globalizaciji, pojavljanju novih distribucijskih kanalov, popolnoma drugačni komunikaciji s
potrošniki in kupci.
Dogodek je pomemben skupni projekt marketinga SPP in Centralnega marketinga; Centralni
marketing pripravi projekcije razvoja kategorij, pregled trendov, ostale spremembe okolja in tako
marketingu SPP ponudi food for thought, material, ki je osnova za pripravo strategij.

Kako marketing sodeluje pri strateških odločitvah podjetja?
Marketing je odgovoren za pripravo strategije portfelja blagovnih znamk in za strategijo
posamezne blagovne znamke. Oddelek Korporativne strategije in poslovnega razvoja pa je
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odgovoren za postavitev Korporativne strategije in definiranje smeri razvoja družbe (strateških
prioritet in ciljev).
Marketing je tako vključen v pripravo obeh strategij (korporativne in strategije SPP oz. blagovnih
znamk) in ima tako ključno vlogo pri odločitvah razvoja družbe. Proces oblikovanja obeh vrst
strategij se dogaja dvosmerno (top-down in bottom-up). Vsako leto pa se za naslednje pet-letno
obdobje preveri ustreznost obeh strategij (korporativne in blagovnih znamk).
KONKRETNI PRIMERI sodelovanja marketinga pri strateških odločitvah
- nova vizija in strategija podjetja,
- oblikovanje organizacijske kulture podjetja,
- oblikovanje in upravljanje korporativne blagovne znamke,
- portfolio in arhitektura produktnih blagovnih znamk SPP,
- razvoj blagovnih znamk (vstop v nove kategorije, ekstenzije blagovnih znamk),
- optimizacija portfelja kategorij in blagovnih znamk,
- strateško pozicioniranje blagovnih znamk,
- vstop v nove distribucijske kanale,
- poslovni modeli v SPP,
- vodenje marketinških transformacijskih projektov (F2).

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

·

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

X
X
X
X
X

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

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

ORGANIZACIJSKA KULTURA
Močno lepilo med vsemi zaposlenimi je organizacijska kultura »Ocean of opportunities«, z močno
vizijo in vrednotami podjetja.
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Temeljne vrednote: rast, kreativnost in strast so povezane z naravnimi simboli:
Gora (rast) - Na naši poti proti vrhu premikamo gore in pogumno premagujemo ovire. Na to pot,
ob vseh prekrasnih in izzivajočih trenutkih, ki jih prinaša, vedno krenemo z veliko odgovornostjo.
Stopamo izven svojega udobja, kažemo pobudo in dosegamo naše cilje, istočasno pa gradimo
pravičen odnos z našimi sodelavci, strankami, partnerji in okoljem. To je način, na katerega
rastemo mi sami, na ta način rastejo naši dobički, blagovne znamke in trgi – v vseh pomenih te
besede. Vedno težimo višje, vzpenjajoč se proti vrhu gore uspeha.
Val (kreativnost) - Navdih je kot val, ki spira obalo ter pri tem briše staro in ustvarja novo. Ko smo
odprti za nove ideje in cenimo različna stališča in raznolike ljudi, nam val vedoželjnosti omogoča,
da vedno prinašamo svežino ali začenjamo znova, izboljšujoč naše poslovne procese in oblikujoč
nove rešitve. Neprestana inovativnost je veter v naših jadrih, širi obzorja in nas vodi do novih zmag,
ki bodo oblikovala našo prihodnost in okolje v katerem delujemo.
Sonce (strast) - Strast, s katero se lotimo vsega, kar delamo, sije kot sonce – gonilna sila, ki nas
navdihuje, da vložimo dodatni napor in vedno dosežemo najboljše rezultate. Da dajemo najboljše,
kar lahko, da bi bili najboljši, kar je možno. Zaveza in čustva, ki jih vnašamo v svoje delo, nam
pomagajo, da izboljšamo svet, ki nas obdaja. Radi imamo tisto, kar delamo; pri delu se zabavamo
in slavimo uspehe.
Vrednote korporacije so vgrajene tudi v naše blagovne znamke, strast, rast in kreativnost so tudi
pomemben del vsakega poslovnega procesa.

HR aktivnosti ZA RAZVOJ IN ZADRŽANJE LJUDI
V okviru projekta Fast forward, je eden od projektov, ki skrbi za razvoj in zadržanje ljudi. Znotraj
tega projekta sta dva programa:
- Program Care, ki je namenjen vsem zaposlenim. Sestavljen je iz treh stebrov: program za
telo, program za dušo in program za ravnovesje zaposlenih. Program za telo je usmerjen v
ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti.
Vsem zaposlenim se zagotavljajo zdravstveni pregledi na 2 leti. Napravljena je tudi politika
solidarnostne pomoči zaposlenim, ko se znajdejo v različnih stiskah. Program za dušo
temelji na spodbujanju kreativnosti in odgovornosti – dobrodelne aktivnosti se vsako leto
opravljajo v okviru Dneva vrednot. V programu ravnovesje se staršem prvošolcev omogoči
prvi šolski dan kot plačani dopust. Uvedli smo delo od doma in gibljiv urnik.
- Program Reward je namenjen ključnim zaposlenim. Znotraj tega je pripravljen Sabbatical,
ki vsebuje vrsto prilagojenjih ugodnosti. Zagotovljeni so tudi t.i. flex benefits, kjer zaposleni
samo odločajo katere ugodnosti jim v katerem življenjskem obdobju najbolj koristijo.
Znotraj tega programa je tudi možnost odloženega bonusa, ko zaposleni za nekaj let odloži
izplačilo dela bonusa, v zameno za zvestobo pa prejme povečano izplačilo odloženega
bonusa.
Začeli smo izvajati tudi monitoring zaposlenih/ t.i. Stay intervjuje za prepoznavanje znakov o
neželjeni fluktuaciji. Če pa se zaposleni kljub vsem ugodnostim odloči, da zapusti podjetje, z
njim skušamo obdržati stike tako, da ga povabimo v Atlantic Alumni klub.

DEFINIRANJE MARKETINŠKIH KOMPETENC, NJIHOVO MERJENJE IN RAZVOJ
Društvo za marketing Slovenije - DMS

12

V letu 2017 smo definirali model funkcionalnih kompetenc v marketingu (marketing competency
framework) in tako za vsako delovno mesto tudi definirali, katere nivo kompetence zahteva
posamezno delovno mesto:
Po definiranju modela, smo se odločili, da izmerimo trenutno znanje in kompetence zaposlenih v
marketingu. Uporabili smo dve metodi:
- 270 merjenje (samoocena zaposlenega, ocena kolegov, ocena vodij)
- kompetenčni test znanja (z agencijo Kantar).
Na osnovi obeh testov smo naredili GAP analizo in tako ugotovili, katere marketinške kompetence
so močne (ocena nad oceno konkurence – primerjava z internacionalnimi podjetji) in katere so
kompetence, ki jih je potrebno dodatno zgraditi / ojačati.
Na osnovi rezultatov merjenja je bili izdelan tudi Individualni razvojni plan zaposlenega (IDP) pregled obveznih izobraževanj za vsakega zaposlenega. Kurikulum marketinške akademije (opis v
poglavju V.) je tako napravljen na osnovi merjenja kompetenc in GAP analize.
Ob pregled potrebnih kompetenc smo pregledali tudi vse marketinške procese in procedure in
znotraj SPP timov napravili delavnice za enotno razumevanje procesov in definiranje jasnih
odgovornosti znotraj posameznega delovnega mesta (po RACI modelu).
Spodaj primer procesa definiranja strategije blagovnih znamk in odgovornosti vsakega delovnega
mesta:
Na ta način smo definirali enoten marketinški jezik, poenotili procese in KPI, ki jih spremljamo v
marketingu.

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

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

OPIS CELOSTNEGA PRISTOPA
V letu 2017 smo s kreiranjem funkcije Vodenja inovacij znotraj Centralnega marketinga poudarili
pomen inovativnosti v naši industriji in nujnost, da marketing, kot tudi celotna družba še poveča
fokus na inoviranje. Ob definirani novi viziji podjetja (consumer-centricity) smo uvedli spremembe
na različnih nivojih:
- postavili inovacijski ekosistem (uvedba kulture, organizacije, procesov)
- organizacijski nivo - z ustanovitvijo službe Vodenja inovacij smo pojačali vez med
marketingi SPP in R&D v podjetju, kot tudi s partnerji izven podjetja. Postavili smo proces
razvoja inovacij (Innovation funnel), kjer smo po principu RACI modela postavili
odgovornost posameznih služb v procesu inoviranja in komercializacije inoviranja izdelkov.
V sistem inoviranja smo povabili tudi dobavitelje, s katerimi skupaj razvijamo nove
platforme/embalažo/koncepte. Organizirali smo več internih in eksternih Hackathon-ov –
za konkretne izzive oz. kot odprti dogodek. Več SPP je vključenih v sodelovanje in skupen
razvoj z univerzami, in v sistem ko-kreiranja s potrošniki. Prav uvedba digitalnega
marketiškega orodja pa nam omogoča tudi sistem odprtih inovacij. Čeprav so inovacije
pretežno orientirane na razvoj novih izdelkov (embalaža, način pakiranja, razvoj okusov
Društvo za marketing Slovenije - DMS
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-

-

-

ipd.), pa v inovacije beležimo tudi pristope inovativne uporabe medijev in komunikacijskih
platform, novih distribucijskih poti, način konzumacije, vstop na nove trge ipd.
nivo razvoja inovacijske kulture - na letošnjih Brands&Innovation days so bili organizirani
SPP Labs; SPP so imeli priložnost, da svoje inovacije in renovacije predstavijo vodstvu
družbe; skupaj z inovacijami so bili predstavljeni tudi inovacijski KPI in ciljani KPI ob
lansiranju inovacij. Dogodek je bil odličen moment deljenja dobrih praks in napak.
Prav tako je med vsemi zaposlenimi bil organiziran natečaj Wind of change; zaposleni so
se lahko prijavili in tudi predstavili inovativne ideje, ki jih je navdihnila strategija Blue ocean
na štirih področjih relevantnih v naši industriji: praktičnost, naravna/organska hrana,
alternativni vir proteinov in trajnost. Finalisti so predstavili ideje na Brands&Innovation
day dogodku in prejeli za svoje ideje denarne nagrade.

Merjenje inovacij - sistematično spremljamo št. inovacij SPP, % inovacij v prihodkih in marži
(tudi vs. konkurenca), število zaposlenih, ki sodeluje v inovacijah, št. ur izobraževanja o
inovacijah, marketinški timi pa imajo kazalnik inoviranja vključen tudi v sistem
nagrajevanja in stimulacij.

KONKRETNI PRIMERI
Nekaj pomembnejših primerov iz leta 2017:
Blagovna znamka Argeta
- Argeta je prešla na formulo ''BREZ'' (brez dodatkov, brez barvil, brez ojačevalcev okusa in
brez glutena). S to inovacijo je uporabnikom Argete zagotovljena brezskrbnost ob uživanju
paštet.
- Argeta, uporaba BPA-NI embalaže. BPA je kemikalija, uporabljena pri izdelavi plastike, ki
prihaja v stik z živili in zaščitnih slojev konzerv za hrano in pločevink pijače. Argetina
embalaža te BPA plastike ne vsebuje in je prijaznejša uporabnikom ter okolju,
- kampanja lokalnih okusov, ki se je začela že v letu 2016 na območjih Hrvaške, Srbije,
Slovenije in BIH (paštete Slavonska, Vojvođanska in Sa suhim mesom). Novi okusi so
združeni tudi z inovativnimi komunikacijskimi pristopi – s kampanjo ''How do you love your
cities?'', je s pomočjo fotografij, ki so jih delili uporabniki Argeta ustvarila video vodiče na
kanalu YouTube in požela več kot milijon ogledov,
- lansiranje zelenjavnih namazov Argeta (na osnovi humusa) pomeni približanje različnim
ciljnim skupinam. Izdelki ne vsebujejo konzervansov, barvil, ojačevalcev okusa in glutena,
primerni so tudi za vegane in vegetarijance,
- vstop v Horeca kanal – vstop v hotele v Sloveniji in na Hrvaškem,
- v sodelovanju s priznanim chéfom Janezom Bratovžem je lansiran nov okus Argeta
Exclusive a lá JB restaurant. Jetrni pašteti je priznani chéf JB dodal okus kandirane
pomaranče in konjaka,
- vstop na trg Nizozemske,
- na podlagi sodelovanja z ameriškim podjetjem Brother&Sister iz Pennsylvanije je Argeta
začela s svojo proizvodnjo tudi v ZDA.
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Barcaffè
- lansiranje kavnih kapsul Barcaffè D.O.T., pod sloganom »Nova dimenzija okusa«. Ljubitelji
kave tako lahko odslej uživajo v treh okusih kave Barcaffè v kapsulah: Espresso, Cappuccino
in Bela kava.
- Pod sloganom »Kjerkoli želiš!« se je nadaljevala kampanja za Barcaffè Black'n'easy, kavo,
ki je inovacija (turška kava pripravljena na instant način), kar pomeni da se turška kava
praktično in hitro pripravi kjerkoli in kadarkoli. Na ta način je zajet nov trend on the go
potrošnje in nagovorjena tudi mlajša ciljna skupina.
Cockta
- Prenova Cocktine platforme in redesign,
- marketinška kampanja »Postani original«: sponzorstva najodmevnejših festivalov v regiji
in kampanja na socialnih medijih. V socialnih medijih smo v štirih mesecih »Roadtrip«
kampanje, kjer smo u ospredje postavili mlade influencerje iz podropčja celotne regije,
dosegli 100% povečanje sledilcev na Instagramu in Youtube kanalu.
Donat
- inovativni citylighti, ki so v času velike noči z uporabo napredne tehnologije postali
interaktivni WC na eni od ljubljanskih avtobusnih postaj,
- viralna kampanja, ob Trumpovi aferi »potizzagate« in postregla z učinkovitim sporočilom:
Donatu Mg je vseeno, ali gre za pizzo ali potizzo, prebava je v obeh primerih brezhibna,
- nova kampanja Donat Mg – je nagovorila ciljno skupino v dveh fazah ter tako zajela nove
inovativne in tradicionalne medije. V prvi fazi je z načrtovanim targetiranjem uporabnikov
družabnih omrežij nagovorila njihovo radovednost in zahtevala njihovo vpletenost. Z
retargetingom jih je obdržala v komunikaciji vse do konca prve faze, ko jim je bilo razkrito
sporočilo: Donat Mg – skrivnost briljantne prebave. Kampanji je sledila faza utrjevanja
pozicije tudi v tradicionalnih medijih (TV, OOH, prodajno mesto),
- vstop v Horeca kanal: v Sloveniji in na Hrvaškem je lansirana 200-mililitrska steklenička
Donata Mg. Vstop v nov kanal je bil podprt z na prodajno mesto usmerjeno komunikacijsko
akcijo »Novo in staro 7300 let«. Uporabnike je po pošiljanju SMS-sporočila čakal niz
humornih »sporočil iz kamene dobe«, ki so jih zabavala ob pitju,
- izdelava observacijske študije Detox Mg, ki je bila potrjena v januarju 2017. Z njo je Donat
Mg vstopil v nov segment potrošnikov na trgih Slovenije in Hrvaške. Skupinskega 21dnevnega programa Detox Mg, izvedenega prek spletnega mesta detoxmg.eu, se je v letu
2017 udeležilo 17.400 prijavljenih od 35.000 vseh, ki so s spletnega mesta prenesli
priročnik Detox Mg. S programom razstrupljanja Donat Mg modernizira svojo podobo in
pridobiva mlajše potrošnike,
- medicinski marketing - izobraževanja za zdravnike in zdravstveno osebje, predavanja na
kongresih in delavnicah ter sodelovanje z Medical centrom Rogaška Slatina.
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F. Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih 3 letih – s področja marketinga, inovativnosti …

IZPOLNI PODJETJE

NE
DOVOLJ
OBJAVE

2016:
Droga Kolinska DD:
- Najboljši zaposlovalec leta v kategoriji Velika podjetja
- Merjenje moči blagovnih znamk v regiji objavljeno v 2016, Valicon:
Barcaffe najmočnejša blagovna znamka v Sloveniji, Argeta na 5.mestu, Cockta na 7.mestu

Argeta:
- Best Taste Award 2016
Donat:
-

SOF velika nagrada v skupini Inovativne rešitve: Prelet Markovec »Končno odprti«
SOF zlato priznanje v skupini Ambientalne rešitve: Prelet Markovec »Končno odprti«
SOF zlato priznanje v skupini Tiskani oglasi in plakati: »Sumoborec«
SOF srebrno priznanje v skupini Označenje in ustvarjanje vsebine: »Roylet«
SOF srebrno priznanje v skupini Ambientalno oglaševanje: »Roylet«
Outstanding: Preveč vsega (»Sumoborec«) zmagovalec v kategoriji »Outstanding citylighti«
Zlata nagrada Diggit v kategoriji Hrana in pijača za »Roylet«

Cockta:
- SOF srebrno priznanje v skupini Oblikovanje: »Cockta Black Tonic«
Barcaffe:
Društvo za marketing Slovenije - DMS

16

-

Trusted Brand (Reader's Digest)
Qudal – Quality meDAL (Barcaffe instant)
Best Buy Award (Barcaffe instant)

2017:
- Droga Kolinska DD: finalist RS po evropskem modelu odličnosti EFQM, certifikat EFQM 4 zvezdice za
kategorijo: prepoznani v odličnosti v kategoriji velikih organizacij
- Zlata nit - HR nagrada. Uvrstitev med tri najboljše zaposlovalce v Sloveniji, med velikimi proizvodnimi
podjetji pa smo zasedli najvišje mesto
- HR nagrada - certifikat Starejšim prijazno podjetje - Z leti še vedno zavzeti
- Slovenski oglaševalski festival – E. Smrekar, Slovenska oglaševalska osebnost leta
- Droga Kolinska DD: Effie nagrada za najbolj učinkovitega oglaševalca po metodologiji EEI
Argeta:
-

zlati Effie Slovenija - za učinkovitost v marketinških komunikacijah (za 15 let ''Dobre strani kruha'').
Effie - najbolj učinkovita znamka v Sloveniji,
zaščita Argetine unikatne barve P 159C
Produkt leta 2017 za Argeto Exclusive v kategoriji paštete

Donat:
- zlata nagrada Effie - nagrajena triletna komunikacija prenove in pomladitev blagovne znamke,
- Diggit 2017, zlata nagrada v kategoriji hrana in pijača (Donat Trump), Velika nagrada za digitalno
oglaševanje Donat Trump
- Slovenski oglaševalski festival – velika zlata nagrada v kategoriji digitalnega komuniciranja,
- Weekend media festival Rovinj - nagrada somo borac v kategoriji viralni blockbuster.
- Outstanding nagrada za city light Donat Mg
Barcaffe:
- Že enajsto leto zapored smo prejeli priznanje zaupanja vredne blagovne znamke (Trusted brand)
- Barcaffe Cappucino – Best buy award
2018:
Donat:
-

-

SOF - velika nagrada v skupini digitalne komunikacijske akcije za akcijo Briljantna prebava
SOF - znamka leta 2018
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V. PRENOS MARKETINŠKE MISELNOSTI (INTERNO IN EKSTERNO)
Kako širite marketinško miselnost:
a) ZNOTRAJ PODJETJA: interna izobraževanja, interne akademije …
IZPOLNI PODJETJE

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

Kot je prikazano v prijavi, je naloga marketinga (skupaj z HR in oddelkom Korporativnih
komunikacij), da tudi interno izvajamo branding vseh projektov in smo tako zaposleni tudi ponosni
ambasadorji naših produktnih blagovnih znamk in korporativne blagovne znamke Atlantic grupa.
Marketinško miselnost tako širimo preko različnih kanalov komunikacije:
-

Intranet platforma – prevedena v vse lokalne jezike, kjer ima Atlantic Grupa svoja podjetja:

Intranet je platforma za široko komuniciranje poslovnih novic, na njej se dnevno pojavljajo
zaposlenim pomembne novice, službi pa tudi kot komunikacijska platforma za obveščanje o
novosti v zvezi z blagovnimi znamkami.

-

Marketing community platforma – je portal, kjer so zbrane vse analize, marketinške
raziskave, komunikacijske platforme naših blagovnih znamk:
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-

Družabno omrežje Creator:

Z ustanovitvijo družabne mreže je komuniciranje znotraj podjetja vstopilo v novo dimenzijo, preko
kanalov, ki se jih v preteklosti ni dalo niti zamisliti. V letu dni je na stotine aktivnih zaposlenih iz
vseh držav in vseh področij izmenjevalo zamisli, informacije, novosti, predstavilo svoje mnenje in
predlagalo teme. Seveda si je družabno omrežje težko predstavljati brez zabavne plati, zato so bile
organizirane tudi različne pobude in nagradne igre.

-

Marketing Akademija:

Interna Marketing akademija je dvoletni program v angleškem jeziku, ki je narejen na osnovi
merjenja funkcionalih kompetenc zaposlenih v marketingu. Na tem merjenju (napravljeno v juliju
2017) smo na osnovi gap analize ugotovili, katera znanja moramo razvijati v marketingu in tako je
nastalo 6 modulov namenjenih za marketing in prodajno populacijo:
- Consumer, shopper, customer insight
- Building brand DNA and communication platform
- Digital marketing
- Shopper marketing
- Measuring marketing activities
- Short and long term innovation and rennovation.
Poleg tega so za vse zaposlene organizirani tudi trije generalni moduli:
- Marketing for non marketing people
- Finance for non finance people
- Digital for dummies.
Predavatelji na interni akademiji so zunanji in notranji, postavljen pa je tudi visok cilj, da mora biti
NPS (Net promoter score) Akademije > 55.
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b) V ŠIRŠE POSLOVNO OKOLJE: sodelovanje predstavnikov podjetja na konferencah, v odborih, društvih,
združenjih ipd.
NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

IZPOLNI PODJETJE
V ŠIRŠE POSLOVNO OKOLJE
Enzo Smrekar – član UO SOZ, član številnih strokovnih žirij, med drugim dvakrat član
drugostopenjske žirije Euro Effie, oglaševalska osebnost leta 2017, predsednik SZS
Aleksandra Kregar Brus - članica SOZ Oglaševalskega razsodišča, predsednica žirije Effie 2014,
članica programskega sveta SMK 2017, 2018
Petra Čadež – članica UO SOZ, članica UO DMS, članica žirija EuroEffie
Predavanja v okviru Effie akademije 2016, 2018 – Mojca Pesendorfer, Petra Čadež, Aleksandra
Kregar Brus, Nena Janković
Mojca Pesendorfer, strokovna direktorica, Mojca Avšič predsednica Effie 2016
Predavanja na Mesečnih srečanjih DMS, na LSPR, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

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

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

Drugi rezultati kot posledica strateške marketinške usmeritve
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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 …

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

IZPOLNI PODJETJE

X

IZPOLNI PODJETJE

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

Ali načrtujete širitev na nove trge? Katere?

X

Ali načrtujete razvoj novih storitev/izdelkov?

X

Ali načrtujete širitev na nove segmente?

X

Ali načrtujete povezovanje z drugimi podjetji?
S kakšnim namenom?

X

Druge pričakovane usmeritve:

X

Pričakovana rast prometa v naslednjem letu?

X
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IZPOLNI PODJETJE, KI JE SLOVENSKA PODRUŽNICA TUJEGA PODJETJA
IZPOLNI PODJETJE
Ali implementirate korporativno strategijo na
lokalnem trgu?

DA
Opisano v poglavju IV.A

Katera so področja dela oddelka, ki pokriva
marketing?

DA
Opisano v poglavju III.

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

IZPOLNI SLOVENSKO PODJETJE, KI IMA PODRUŽNICE NA TUJIH TRGIH
IZPOLNI PODJETJE

NE DOVOLJUJEMO
OBJAVE

Ali vzpostavljate korporativno strategijo na
tujih trgih?
Katere so odgovornosti slovenskega oddelka,
ki pokriva področje marketinga, na tujih trgih?
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