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CILJI IZOBRAŽEVANJA. 

• Razumeti celoten 8-stopenjski proces upravljanja blagovne skupine. 

• Spoznati orodja in metodologije za upravljanje blagovnih skupin. 

• Kako uporabiti znanje učinkovitega upravljanja blagovnih skupin v 
marketingu, razvoju in prodaji. 

• Kako orodja in metodologije Category Managementa privedejo do 
uspešnega lansiranja izdelka. 

• Razumeti povezanost funkcij razvoja, marketinga in prodaje v podjetju. 
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Ni potrebno prav veliko znanja upravljanja 
blagovnih skupin, dokler trg ni konsolidiran, ni 
veliko konkurence ter izobraženih kupcev. 
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POTREBA 

Konsolidiran trg 

Velika konkurenca 

Cenovna vojna na trgu 

Izobraženi potrošniki 

CATEGORY 

MANAGEMENT 

Category Consulting © 5 



Ob prihodu diskontnih trgovcev in 
potrošniške krize v Slovenijo se je trg FMCG v 
zelo kratkem času obrnil na glavo.  
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Z upravljanjem blagovnih skupin postavimo 
kupca z njegovimi potrebami in navadami v 
središče dogajanja. 
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V preteklosti je so asortiment in prodajni prostor v 

prodajalnah upravljali DOBAVITELJI.  

 

• Brez možnosti upravljanja asortimentov in 
prodajnega prostora 

 

• Prodaja odvisna od aktivnosti dobavitelja 

 

• Brez možnosti upravljanja s cenami 

 

• Povečanje zalog 

 

• Polne police, vendar ne proizvodov, ki jih 
želijo kupci 

Danes asortiment in prodajni prostor upravljajo 

KUPCI z njihovimi potrebami in nakupnimi 
navadami. 

 

• Zadovoljstvo kupca s pravo kombinacijo 
trženjskega spleta 

 

• Povečanje prodaje, marže in tržnega deleža 

 

• Zmanjšanje zalog  

 

• Na polici so izdelki, ki jih kupci kupujejo 

 

PRETEKLOST SEDANJOST 

UPRAVLJANJE BLAGOVNIH SKUPIN 



V podjetju povežemo ključne funkcije z 
vzpostavitvijo procesov in načina dela 
upravljanja blagovnih skupin. 
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Blagovno skupino opredelimo kot skupino izdelkov ali storitev, ki jo kupci pojmujejo 
kot notranje povezano ali substitutivno v zadovoljevanju njihovih potreb.  
 
Z učinkovitim upravljanjem blagovne skupine trgovec zadovolji želje kupcev, se 
nemudoma odzove nanje, zagotovi optimalno obračanje blaga in boljšo razliko v 
ceni, ter kakovostno spremlja poslovne rezultate vsake blagovne skupine.  
 
Z vzpostavitvijo UBS-a povežemo ključne funkcije podjetja (trženje, nabava, 
merchandising) v delovne time, katerih osnovna enota upravljanja postane blagovna 
skupina. Vsak tim ima svojega vodjo blagovne skupine (angl. Category Manager), ki 
je odgovoren za postavitev vloge, strategije in taktik blagovne skupine. 

UBS je proces upravljanja z blagovnimi skupinami (angl. Category Management) kot 
poslovnimi enotami.  
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Ključnega pomena za kakovostno upravljanje 
blagovnih skupin je izmenjava znanja o 
potrošnikih med trgovcem in dobaviteljem. 
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CATEGORY 
MANAGER 

prodajni 
formati 

marketing 

nabava 

maloprodaja 

finance 

logistika 

BRAND 
MANAGER 

marketing 

razvoj in 
proizvodnja 

nabava 

prodaja 

finance 

logistika 

TRGOVEC PROIZVAJALEC STORE LOYALTY BRAND LOYALTY CATEGORY 
MANAGEMENT 
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BLAGOVNA SKUPINA 

Osnovni cilj upravljanja blagovnih skupin je 
poznati kupčeve potrebe in biti korak pred 
njihovimi navadami.  
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BLAGOVNA SKUPINA 

Osnovni cilj uspešnega in 
učinkovitega upravljanja blagovnih 
skupin je poznati kupčeve potrebe in 
navade ter povečevati velikost 
blagovne skupine na trgu. 

ZADOVOLJNI KUPEC 
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Odlični proizvajalci imajo razvoj izdelkov 
planiran že vsaj za 3, 5 ali celo za 10 let 
vnaprej.  
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Upravljanje blagovnih skupin prinaša prednosti 
za vse tri udeležence: kupce, trgovce in 
dobavitelje (proizvajalce). 
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• pravi izdelki  
• na pravem mestu  
• po pravi ceni in  
• v pravi promociji 
• hiter nakup 
• boljša nakupna izkušnja 
• zadovoljstvo potrošnikov 
• povečanje košarice 

• večja količinska prodaja 
• večji zaslužek 
• „fair share“ na polici 
• točno določeno mesto na 

polici 
• vloga Category Captain-a 
• manjše zaloge in odpisi 

• večja količinska prodaja  
• večji zaslužek 
• manjše zaloge in odpisi 
• urejene police in 

prodajalna 
• pravi izdelki na policah 

KUPCI TRGOVCI DOBAVITELJI 

POTROŠNIKI SE VRNEJO K VAM 
OPRAVITI NAKUP 
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Proces upravljanja blagovnih skupin ima osem 
stopenj, ki se začne z določitvijo blagovne 
skupine. Je zapleten in ponavljajoč. 
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določitev blagovne skupine 

določitev vloge blagovne skupine 

podrobna analiza blagovne skupine 

določitev meril uspešnosti blagovne skupine 

določitev strategije blagovne skupine 

določitev taktik (4P) blagovne skupine 

načrt izvedbe 

Ponoven  
pregled  

blagovne  
skupine 

Vir: Harris, Bran & Braunfaut, Oliver (1997): ECR Europe – Category Management Best Practices Report, The Partnering Group and Roland Berger & Partner. 

PROCES UPRAVLJANJA BLAGOVNIH SKUPIN 
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Posamezno blagovno skupino sestavljajo 
različni UoN (Unit of Needs), znotraj katerega 
so izdelki, ki imajo enake lastnosti. 
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UNIT OF NEED (UoN) 

Skupina izdelkov, ki zadovoljuje posebno potrebo po hrani, pijači, osebni negi, 
čiščenju ipd. in je v očeh kupca dobro opredeljena in ni zlahka zamenljiva z 
drugo skupino izdelkov.  
 
Karakteristike, ki določajo UoN, so lahko naslednje: okus, oblika, stopnja oz. 
vsebina glavnih sestavin (npr. vsebnost maščob), velikost/pakiranje ipd. 
 
Znotraj posameznega UoN so vedno substituti izdelkov (različne blagovne 
znamke, različni cenovni razredi ipd.). 
 
Unit of Need (OuN) znotraj posamezne blagovne skupine so vedno odraz 
drevesa odločanja potrošnika (angl. CDT - Consumer Decision Tree), ki se lahko 
spreminja z razvojem posamezne blagovne skupine. 

1. DOLOČITEV BLAGOVNE 
SKUPINE 
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Drevo odločanja potrošnika ali Consumer 
Decision Tree (CTD) je ključnega pomena pri 
postavljanju izdelkov na prodajno polico. 
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DREVO ODLOČANJA POTROŠNIKA (CDT) 
1. DOLOČITEV BLAGOVNE 

SKUPINE 
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V kategorijo čokolad je počasi, a zelo vztrajno 
vstopila nova kategorija temnih čokolad. 
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Pomembnost določene lastnosti kategorije se 
lahko pomika navzgor ali navzdol v drevesu 
odločanja potrošnikov. 
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DREVO ODLOČANJA POTROŠNIKA (CDT) 
1. DOLOČITEV BLAGOVNE 

SKUPINE 
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Neprilagojenost spletnih trgovin na 
potrošnikove navade in nujnih lastnosti 
posameznih kategorij.  
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V mnogih spletnih prodajalnah manjkajo 
osnovne značilnosti blagovne skupine.  
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Prvi korak pri postavljanju blagovne skupine je 
določanje njenih lastnosti.  
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VODA 
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Določimo lastnosti in UoN za določeno blagovno skupino 

VRSTA EMBALAŽE (plastenka, steklo, pločevinka)  

VELIKOST (0,2l / 0,5l / 1l / 2l / 5l )    

GAZIRANA ALI NEGAZIRANA 

Z OKUSOM ALI BREZ OKUSA 

BLAGOVNA ZNAMKA 

NAMEN (na poti, doma, potovanje…) 



Dana ima v drevesu odločanja krovno 
kategorijo, nato pa 3 funkcionalne lastnosti 
izdelkov.  
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Vsaka kategorija potrebuje nove razlikovalne 
lastnosti, ki prinašajo razvoj kategorije.  
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TRENDI V KATEGORIJAH 
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Določitev drevesa odločanja! 
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RAZVRSTITEV V DELOVNE SKUPINE 

IZBERITE SI POLJUBNO BLAGOVNO SKUPINO 

DOLOČITE LASTNOSTI BLAGOVNE SKUPINE (UoN) 

IZDELAJTE DREVO ODLOČANJA ZA BLAGOVNO SKUPINO 

Vaja v skupinah - izdelava drevesa odločanja potrošnika 



Vloga blagovne skupine je ključnega pomena 
pri postavljanju taktik trženjskega spleta. 
Poznamo več opredelitev vlog. 
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ciljna osnovna 

sezonska priložnostna 

VLOGE 

Pri postavljanju vloge blagovne skupine si moramo odgovoriti na 
naslednja vprašanja: 

• Kako pomembna je blagovna skupina ciljnim kupcem? 
• Kako pomembna je blagovna skupina trgovcu? 
• Kako pomembna je blagovna skupina konkurentom? 
• Kaj si lahko obetamo od blagovne skupine na trgu? 

2. VLOGA BLAGOVNE 
SKUPINE VRSTE VLOG BLAGOVNIH SKUPIN 

Vir: Singh, Jerry (2000): Category Management Focusing on Consumer Purchase Behaviour. 
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Vsaka blagovna skupina dobi svojo vlogo. 
Poznamo ciljno, osnovno, priložnostno in 
sezonsko vlogo blagovne skupine. 
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2. VLOGA BLAGOVNE 
SKUPINE OPREDELITEV  VLOG BLAGOVNIH SKUPIN 

• določajo podobo 
trgovca, zato poskuša 
trgovec s ponujanjem 
večje vrednosti za 
kupce postati prva 
izbira med trgovci 

• optimalna ponudba 
izdelkov z najboljšo 
postavitvijo na 
prodajnem mestu 

• pričakovani rezultat 
je večji tržni delež te 
BS od tistega, ki ga 
ima trgovec na trgu 

Vir: Singh, Jerry (2000): Category Management Focusing on Consumer Purchase Behaviour. 

CILJNA 
(5-7% BS) 

OSNOVNA  
(55-60% BS) 

PRILOŽNOSTNA 
(15-20% BS) 

SEZONSKA 
(15-20% BS) 

• v ponudbo vključimo 
izdelke, ki jih 
porabniki kupujejo 
pogosto in v večjih 
količinah, zato mora 
biti ponudba izdelkov 
široka, cenovno 
konkurenčna in 
kakovostna 

• cilj je obdržati tržni 
delež na nivoju 
tržnega deleža 
trgovske verige 

 

• kupec jih raje kupi v 
prodajalni bližje 
domu, kot pa da bi se 
odpravil v prodajalno, 
ki ima večjo izbiro, 
zato trgovec ponudi 
široko izbiro po 
normalni ceni, s 
čimer prepreči 
dodatne nakupe pri 
konkurenci 

• trgovec ne pričakuje, 
da bo dosegel delež 
trgovske verige na 
trgu 

 

• ob posebnih 
priložnostih 
(praznikih) trgovec 
zagotovi ustrezen 
izbor izdelkov 
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Katere ciljne skupine so pri posameznem 
trgovcu v ospredju?  
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Trgovci imajo običajno kar podobno razdeljene 
blagovne skupine po vlogah. Tu in tam kakšen 
izstopa in tako gradi percepcijo drugačnosti.  
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2. VLOGA BLAGOVNE 
SKUPINE CILJNA OSNOVNA  PRILOŽNOSTNA 

SEZONSKA 
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Le celovita analiza blagovne skupine z vseh 
vidikov lahko pripelje do uspešnih taktik ter 
pozitivnih poslovnih rezultatov.  
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3. ANALIZA BLAGOVNE 
SKUPINE 

TRG POTROŠNIK 

TRGOVEC DOBAVITELJI 

ŠTIRJE SKLOPI ANALIZ 

kategorija 

podkategorija 

segment 

blagovna 
znamka 

POGLOBLJENA ANALIZA BLAGOVNE SKUPINE 

TRG 

• Penetracija 
• Lojalnost 
• Pogostost 
• Letna poraba 
• Demografski 

podatki 

KUPCI 

• Velikost trga 
• Rast trga 
• Priložnosti  
• Razvoj kategorije 
• Novi izdelki 
• Trendi 
• Tržni deleži 
• Vloge BS pri 

konkurenci 

TRGOVEC 

• Prihodki in dobiček 
• Velikost košarice 
• Delež na trgu 
• Delež TZ 
• Delež promocij 
• Prodaja po kanalih 
• Nakupne navade 

posameznih 
segmentov kupcev 

DOBAVITELJI 

• Tržni deleži 
• Učinkovitost znotraj BS 
• Zanesljivost 
• Trendi in novi izdelki 
• Promocije 

izdelek 
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Da bi znali izmeriti uspešnost in učinkovitost 
postavljenih taktik, si moramo postaviti merila 
uspešnosti za vsako BS. 
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4. MERILA USPEŠNOSTI 
BLAGOVNE SKUPINE USPEŠNOST BLAGOVNE SKUPINE (KPI) 

Category Dashboard KPI Plan KPI Vrednost KPI 

KUPCI 

Penetracija (doseg) 11% 11,5% 

Povprečni nakup 4,70 EUR 4,85 EUR 

Zadovoljstvo 4,6 4,2 

TRGOVEC 

Indeks prodajne vrednosti 103 96 

Indeks marže (EUR) 104 98 

Marža (%) 15,8% 15,7% 

Delež trgovske znamke 21% 23% 

TRG Tržni delež 15,3% 15,1% 

PRODUKTIVNOST 
Dnevi obračanja zalog 27,8 dni 28,1 dni 

Indeks vrednosti zalog 110 94 

KPI (angl. Key Performance Indicators) so ključni kazalniki uspešnosti posamezne blagovne skupine. 

BOTTOM UP 

TOP DOWN 

PLANIRANJE 
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Vsaka blagovna skupina mora dobiti tudi 
strategijo. Napačno je največkrat enaka 
strategija določena za vse blagovne skupine. 
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5. STRATEGIJA BLAGOVNE 
SKUPINE DOLOČITEV STRATEGIJE BLAGOVNE SKUPINE 

        STRATEGIJA 
 
VLOGA 

Povečanje 
prometa 

Povečanje 
števila 

nakupov 

Povečanje 
dobička 

Povečanje 
denarnega 

toka 

Obramba 
položaja 

Izboljšanje 
udobja 

Pestrost 
ponudbe 

CILJNA 

OSNOVNA 

PRILOŽNOSTNA 

SEZONSKA 

Vir: ACNielsen, Karolefski, J. & Heller, A. (2006). Consumer-Centric Category Management – How to Increase Profits by Managing 
Categories Based on Consumer Needs. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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5. STRATEGIJA BLAGOVNE 
SKUPINE DOLOČITEV STRATEGIJE BLAGOVNE SKUPINE 

        STRATEGIJA 
 
VLOGA 

Povečanje 
prometa 

Povečanje 
števila 

nakupov 

Povečanje 
dobička 

Povečanje 
denarnega 

toka 

Obramba 
položaja 

Izboljšanje 
udobja 

Pestrost 
ponudbe 

CILJNA 
Sadje in 

zelenjava 
meso kruh Bio / eko 

OSNOVNA testenine 

PRILOŽNOSTNA Nega otroka kozmetika igrače 

SEZONSKA 
Dan spomina 

na mrtve 
novo leto 

Šolski 
program 

vinjete 

Zakaj je izbira strategije tako pomembna? 

Vir: ACNielsen, Karolefski, J. & Heller, A. (2006). Consumer-Centric Category Management – How to Increase Profits by Managing 
Categories Based on Consumer Needs. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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Sledi določitev taktik v sklopu celotnega 
trženjskega spleta za vsako BS. Zadovoljiti je 
potrebno tako kupce kot dobavitelje. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

KUPCI DOBAVITELJI 

TAKTIKE TRŽENJSKEGA SPLETA BLAGOVNE SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 
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Definicija asortimenta vključuje razpon cen, 
širino znamk, pozicijo trgovske znamke in 
distribucijo v različnih formatih. 
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ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE VEČ NIVOJSKA PONUDBA IZDELKOV 

BZ 

TZ 

BZ 

TZ 

BZ 

TZ 

VČASIH DANES 

BZ 

TZ 

BZ 

TZ 

BZ 

TZ 

VISOK 
(premium) 

SREDNJI 
(middle) 

NIZEK 
(bottom) 

Cenovni  
nivo 

Legenda:  
BZ = blagovna znamka  
TZ = trgovska znamka 
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S piramido asortimenta si lahko zelo 
enostavno pripravimo pregled ponudbe na 
trgu znotraj posamezne blagovne skupine. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE PREGLED VEČ NIVOJSKE PONUDBE NA TRGU 

VISOK 
(premium) 

SREDNJI 
(middle) 

NIZEK 
(bottom) 

Cenovni 
nivo 

Moja ponudba Konkurent  

BZ 

BZ 

BZ 

TZ 

TZ 

TZ 

Legenda:  
        posamezen izdelek 
BZ = blagovna znamka  
TZ = trgovska znamka 
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Maksimalni asortiment blagovne skupine mora 
zadovoljiti vsakega potrošnika – pokriti mora 
vse UoN in vse cenovne razrede. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE MAKSIMALNI ASORTIMENT BLAGOVNE SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

Pri oblikovanju asortimenta je potrebno dosledno upoštevati: 
 

- trende v prodaji (razmerje TZ/BZ, UoN, BZ, linije TZ) 

- deleže v prodaji (po UoN, BZ, TZ) 

- obračanje zalog (dnevi vezave zalog na polici) 

- maksimalno število izdelkov, ki jih lahko imamo v asortimentu glede na največji 
prodajni prostor za to BS 

- premajhno prodajo izdelka v primerjavi z najbolj prodajnim izdelkom znotraj UoN 
(prodaja izdelka na mesec na prodajalno – ponderirana prodaja) 

- vidik cene (zastopanost vseh cenovnih razredov znotraj posameznega UoN) 

- vidik velikosti pakiranja (zastopanost vseh velikosti pakiranja znotraj posameznega 
UoN) 

- primerjavo prodaje posameznega izdelka s prodajo na trgu 
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Osnova za določanje maloprodajnih cen 
izdelkov je cenovna strategija posamezne 
blagovne skupine. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

STROŠKI 

KONKURENČNOST 

VREDNOST 

vrsta trgovca 
prodajni kanal 
strategija formata 

elastičnost blagovne skupine 

STRATEGIJA  
TRGOVCA 

STRATEGIJA BLAGOVNE 
SKUPINE 

OSNOVE 
OBLIKOVANJA CEN cenovna strategija 

posamezne blagovne 
skupine 

Category Consulting © 39 



Strategija rednih cen in strategija promocijskih 
cen istega izdelka ali blagovne skupine sta 
močno prepleteni in povezani. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE Poznamo več metod in cenovnih strategij: 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

VSAK DAN NIZKA CENA  
(angl. EDLP - Every Day Low Price) 

vsak dan nizka cena, visoka 
pozicija vrednost za denar na 

širokem naboru izdelkov 

Vir:  ACNielsen, Karolefski, J. & Heller, A. (2006). Consumer-Centric Category Management – How to Increase Profits by Managing Categories Based on 
Consumer Needs. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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VISOKA CENA – NIZKA CENA  
(angl. Hi-Lo - High price, frequent promotions) 

pogoste in agresivne promocije na dokaj 
visokih rednih cenah, osnovane na drugih 

konkurenčnih prednosti trgovca (širok 
asortiment, dobra kvaliteta, boljša storitev, 

lokacija ipd.)  

METODE OBLIKOVANJA CEN:  
• Nabavna cena 
• Fiksna absolutna in relativna marža (izdelek, UoN, BS) 
• MPC se oblikuje v skladu s konkurenčnostjo 



Pomembno je upravljanje s cenami na podlagi 
cenovne elastičnosti izdelka, blagovne skupine 
in UoN.  
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE Cenovna elastičnost povpraševanja 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

Cene bistveno vplivajo na raven prodaje izdelkov in imajo 
neposreden učinek na donosnost blagovne skupine. 

cenovna elastičnost 
povpraševanja 

% spremembe povpraševanja 

% spremembe cene 

Vrsta 
povpraševanja 

Elastično 
povpraševanje 

Prelomna  
točka 

Togo  
povpraševanje 

|E| > 1 |E| = 1 |E| < 1 

Cena ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

Prihodek ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ 
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Pri upravljanju s cenami je pomembno, da se 
zavedamo percepcije oblikovane cene na 
kupca in upravljanja cen skozi čas. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE PERCEPCIJA POTROŠNIKOV NA CENE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE Izjemno pomembna je percepcija cene s strani kupca: 
- Primerjava cene s konkurenco 

- Cena primerljivega izdelka znotraj posameznega UoN 

- Zaokroževanje cen (1.02, 3.88, 3.89, 3.97, 3.99, 4.00, 4.02) 

- Maloprodajna cena ali normirana cena (na kg, liter…) 

Pogostost 
spreminjanja 

cen!? 

Category Consulting © 42 

 

Upravljanje s cenami skozi čas: 
- Redne cene ali promocije 

- Sezona posamezne blagovne skupine 

- Življenjski cikel blagovne skupine 



Pravilno pozicioniranje osnovne maloprodajne 
cene izdelka na polici v primeru strategije „VALUE 
FOR MONEY“. 
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0,45 € 
2,81 €/kg 

0,39 € 
2,17 €/kg 

1,49 € 
7,45 €/kg 

0,59 € 
3,93 €/kg 

1,79 € 
5,97 €/kg 

0,49 € 
3,27 €/kg 

0,48 €  

0,53 € 
3,79 €/kg 

Vir: Mercator spletna trgovina, 16.10.2017 



Planogrami predstavljajo natančen načrt 
pozicioniranja izdelkov na prodajni polici in 
njeno vizualizacijo. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE UPRAVLJANJE PRODAJNEGA PROSTORA 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

Upravljanje prodajnega prostora je ključnega pomena za 
zadovoljstvo naših kupcev ter doseganje postavljenih KPI-jev. 

NAMEN planograma: 

- določen prodajni asortiment 

- določena pozicija izdelka na prodajnem prostoru 

- določena količina izdelkov na prodajnem prostoru 

 

 POVEČANJE PRODAJE ZMANJŠANJE ZALOG 

POVEČANJE MARŽE ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV 

CILJI PLANOGRAMA 
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Če želite zadovoljiti svojega potrošnika, je 
potrebno polico urediti v skladu z njegovimi 
nakupnimi navadami (CDT). 

Ljubljana 2017 

6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

1. DEFINICIJA CDT 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

KATEGORIJA 

Podkategorija A Podkategorija C Podkategorija B 

BZ 1 

BZ 3 

BZ 2 

A C B 

2. PRIPRAVA NAČRTA UoN 

Deleži posameznih 
blagovnih znamk na 

prodajni polici 
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Nazadnje se določi zaporedje blagovnih znamk 
znotraj vsakega UoN. Sledi dodajanje izdelkov 
na prodajno polico. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

3. DOLOČITEV DELEŽEV NA POLICI IN VRSTNEGA REDA BLAGOVNIH ZNAMK 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

BZ A BZ B BZ C 

BZ D 

BZ E 

BZ F 

BZ A 

BZ B 

BZ C 

BZ A 

BZ B 

BZ C 

• podsegmenti in UoN 
• deleži (podsegmentov, dobaviteljev, 

blagovnih znamk, izdelkov) 
• velika pakiranja in posebna pakiranja 
• najboljše pozicije (višina oči) 

• potrošnikovo zaznavanje prostora 
• najvišja in najnižja polica, začetek 

prodajne police 
• okno, slapovi 
• označevanje, osvetlitev, novi izdelki, 

pravilna oprema 
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Končni izdelek je planogram, ki upošteva 
potrošnikove nakupne navade ter deleže 
blagovnih znamk na polici (fair share). 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

4. IZDELAVA PLANOGRAMA  

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

Podatki o prodaji 
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S ciljem izboljšanja nakupne izkušnje in 
povečanja zadovoljstva vašega potrošnika 
označite blagovno skupino s posebnimi učinki.  

Ljubljana 2017 

Vir: Arhiv HL Display © 

5. DODATNA OZNAČITEV IN OSVETLITEV BLAGOVNE SKUPINE 

Nekatere možnosti:  
- Barvna segmentacija 
- Nadpolični označevalci 
- Osvetlitev izdelkov 
- Označevalci BZ ali BS 
- Označevanje oken 
- Zastavice 
- Info dodatki 
- Oprema „Next“ 
- Valjčne police 
- Separatorji ipd. 

6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

www.hl-display.com 
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Izboljšanje nakupovalne izkušnje je zelo 
pomembno za razpoloženje potrošnikov.  
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www.hl-display.com 



Taktike na področju dodatnega pozicioniranja 
so pomembne z vidika izbora, lokacije, 
ponudbe, označevanja in pozicioniranja. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

DODATNO POZICIONIRANJE IZDELKOV 

Dodatno pozicioniranje izdelkov pogosto pozitivno vpliva na prodajo. 
Manjše spremembe v pozicioniranju izdelka imajo velik vpliv na prodajo.  

• Manj ali več izdelkov na zaključkih?  
• Širša ponudba ali bolj urejen zaključek? 
• Navpično ali vodoravno pozicioniranje? 
• Dodatno označevanje? 
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Promocijskim taktikam namenjajo trgovci in 
dobavitelji preveč pozornosti. Znotraj vsake 
promocije se skrivajo taktike 4P-jev. 

Ljubljana 2017 

6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

SPREMLJANJE USPEŠNOSTI PROMOCIJE 

IZDELEK CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

MARKETING MIX 

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti posamezne promocije: 

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti posamezne promocije 
z napovednim promocijskim modelom na osnovi pretekle 
prodaje izdelka, blagovne skupine, UoN, trenda, sezone… 

Pred začetkom 
promocije 

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti promocije z analizo 
po koncu promocije. Analizirati je predvsem potrebno vpliv 
posamezne promocije na KPI-je celotne blagovne skupine. 

Po končani  
promociji 
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Vsaka promocijska aktivnost mora imeti 
postavljene prodajne in komunikacijske cilje, ki 
so predvsem REALNI in MERLJIVI. 
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6. TAKTIKE BLAGOVNE 
SKUPINE 

ASORTIMENT CENA 

PROSTOR PROMOCIJA 

TAKTIKE 

PRODAJNI IN KOMUNIKACIJSKI CILJI PROMOCIJE 

Promocije temeljijo na elementih marketinškega spleta, ki 
služijo povečanju prodaje, vendar so hkrati tudi izvor stroškov! 

Prodajni cilji Komunikacijski cilji 

Promocijski izdelki Celotna prodaja 

Količina 

RVC 

Število kupcev 

Količina 

RVC 

Število kupcev 

Celotna prodaja 

Cenovna percepcija 

Zadovoljstvo kupcev 

Kakovost 

Vrednost za denar Prodajna vrednost Prodajna vrednost 
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Predvsem ob velikih spremembah mora načrt 
izvedbe vsebovati premišljeno komunikacijo s 
kupci. 
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7. NAČRT IZVEDBE NAČRT IZVEDBE BLAGOVNE SKUPINE 

• Pri načrtu izvedbe mora vsaka kategorija sovpadati s celotno strategijo 
podjetja. 

 
• Pripravi se test, za katerega je potrebno določiti: 

- testno obdobje 

- vključene enote 

- ciljni KPI 

 
• Pomembna je komunikacija s kupci: 

- asortiment – katere nadomestne izdelke ima na voljo 

- promocije – jasna komunikacija s kupci glede sprememb 

- planogram – označiti velike spremembe na polici, da se kupci lažje znajdejo 
pred polico in v prodajalni   
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VSEBINA. 

1. Cilji izobraževanja 
2. Pomen Category Managementa v podjetju 
3. Upravljanje kategorij pri trgovcih 
4. Spremljanje kazalnikov uspešnosti 
5. Odprte teme / vprašanja 
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Redno mesečno spremljanje realiziranih KPI-
jev je ključnega pomena, saj lahko le tako hitro 
odreagiramo z novimi taktikami.  
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4. MERILA USPEŠNOSTI 
BLAGOVNE SKUPINE USPEŠNOSTI BLAGOVNE SKUPINE (KPI) 

Redno mesečno spremljanje KPI na nivoju blagovne skupine omogoča podroben 
pregled prodajnih rezultatov in spremljanje doseganja postavljenih ciljev v skladu z 
zastavljeno strategijo. 
 

Za boljšo razlago uspešnosti blagovne skupine se vedno analizira primerjava: 
• mesec (letošnje leto) na mesec (preteklo leto) 
• YTD (vsota od začetka) letošnje leto v primerjavi z YTD lansko leto 
• MAT (zadnjih 12 mesecev) v primerjavi z MAT -1 (predzadnjih 12 mesecev) – drseča 

metoda 
 

KPI vsake blagovne skupine je potrebno primerjati tudi s: 
• planiranimi KPI 
• KPI vseh blagovnih skupin skupaj znotraj posameznega formata  

Plan KPI blagovnih skupin mora v vsakem primeru sovpadati z zastavljenimi 
vlogami, strategijami in taktikam posameznih blagovnih skupin.   
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Trg in potrošniške navade se stalno 
spreminjajo, zato počitka za trgovce in 
proizvajalce enostavno ni.  
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8. PONOVEN PREGLED 
BLAGOVNE SKUPINE SPREMLJANJE IN ANALIZA BLAGOVNE SKUPINE  

Upravljanje z blagovnimi skupinami je zapleten proces, saj se 
dnevno spreminjajo tako izdelki kot tudi nakupne navade 
potrošnikov. 
 
Kako pogosto je na vrsti ponoven pregled blagovne skupine? 

- vsak mesec 

- čez tri mesece 

- čez pol leta 

- čez eno leto  

Nujno redno mesečno spremljanje KPI-jev blagovne skupine ter priprava 
kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. 
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HVALA ZA SODELOVANJE. 

Andreja Avberšek 
andreja.avbersek@categoryconsulting.eu 

+386 (0)30 996 297 

www.categoryconsulting.eu 

 


