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28. in 29. maja bo v 
Portorožu že 24. Slovenska 
marketinška konferenca. 
Njeno geslo bo Odločitev 
za rast in bo priložnost, da 
spoznate množico različnih 
možnosti za rast.



R
ast je ljudi od nekdaj privlačila. Otroci želijo rasti, biti večji. Športniki želijo napredovati. 
Višje, hitreje, močneje. Če nekaj ne raste, je za marsikoga že čudno, slabo. V poslu je zahte-
va po rasti dodatno potencirana. Rast, rast in pogosto samo rast. Iz leta v leto. Deset odstot-
kov, 20 odstotkov, sto odstotkov ni več dovolj, zahteva se še večja rast.

Zato je danes tudi ogromno »bullshita« pripetega na rast, od blockchaina za vsako ceno, 
»growth hacking« doktorjev, ki imajo izkušnje samo z gledanjem Vaynerchukovih videov, idej, da ti 
lahko uspe, če delaš 16 ur na dan, do samooklicanih gurujev, ki obljubljajo 2.500-odstotno rast v pol 
leta, če se danes prijavite na njihov videoseminar in prihranite 90 odstotkov ...

24. Slovenska marketinška konferenca bo govorila o premišljeni, zdravi rasti. Zakaj? Ker menimo, 
da je marketing lahko gonilo rasti znamke, podjetja. Ker mora marketingar razumeti, kako prispeva 
k vrednosti podjetja, k dobičku, k rasti. Razumeti, kako se generira rast. Ker je to lahko tudi najboljša 
priprava za naslednjo recesijo. Konferenca bo odkrila ozadja, glavne dejavnike, koncepte in filozofijo 
primerov uspešne, stabilne in vzdržne rasti. Kaj je bilo v ozadju? Kakšno in kako je svojo vlogo odigral 
marketing? Kakšna je vloga strategije in kakšna kultura podjetja pri doseganju rasti? Kako in o čem 
mora danes razmišljati marketingar, da bi svoji znamki, podjetju zagotavljal rast?

Hendrik Steckhan iz Coca-Cole bo povedal, kaj početi, če ne želiš rasti. Spoznali bomo ozadje, kaj so 
naredili v panogi, kjer zdajšnji viri prihodkov usihajo, da podjetje znova raste. Spoznali bomo praktič-
ne primere postavljanja cenovne strategije za rast, primere dejanskega izboljšanja uporabniške izku-
šnje od turizma do elektroindustrije, primer sodelovanja razvoja in marketinga pri ustvarjanju novih 
izdelkov … Videli bomo, kaj je v ozadju strategije od proizvajalca trgovskih znamk k lastni blagovni 
znamki in kako so to dosegli v praksi. Emil Tedeschi iz Atlantic Grupe bo udeležencem predstavil svo-
jo izkušnjo, kako so zgradili največje FMCG-podjetje v regiji in kakšno vlogo je pri tem imel marketing. 
Kje so skriti kanali za rast? Kot so milijoni igralcev e-športa – zakaj so mednarodne znamke zraven 
in zakaj vas ni? Udeleženci bodo tudi slišali, kako »data driven« organizacija deluje v slovenskih raz-
merah, kako povečamo učinkovitost ustvarjanja prodajnih priložnosti na B2B-trgih, kako je neznana 
znamka prodrla na nemški trg, kako je podjetje iz regije z franšizami osvojilo trge na vseh celinah …

Na podlagi primerov bomo iskali taktike, kako do več strank, kako ustvariti višjo vrednost in dosegati 
višjo ceno za svoje storitve, kako rasti skozi mednarodno širitev, kako razvijati izdelke, storitve oziro-
ma izkušnje uporabnika, da bomo dosegali rast.

Ali kot smo v programskem svetu delovno poimenovali konferenco »Master Your Growth«. Konfe-
renca bo udeležencem ponudila ideje, kako »obvladati« rast svoje znamke, svojega podjetja. Kako 
poskrbeti za stabilno rast po stopnjah, ki vam ustrezajo. Zato bi lahko naslov prevedli tudi »Obvladaj 
svojo rast«.

Ampak tu se skriva še dodatek. Osebni dodatek za vsakega udeleženca. Na 24. SMK ne bo govora zgolj 
o podjetjih, ampak tudi o posameznikih. Kaj se dogaja na marketinškem trgu dela? Kakšni kadri se iš-
čejo v zadnjem času? Kako naj se marketingar pripravi na vsakodnevni »boj«, vztraja na poti do rasti? 
Kaj se lahko naučimo od dobitnice olimpijske medalje o vztrajnosti, miselni pripravi? Kaj se lahko na-
učimo od Slovenca, ki je v ZDA kupil svojega največjega konkurenta in spoznal, kaj Slovencem manjka 
v prodaji?

Pridite na SMK in gotovo boste dobili idejo, ki vam bo pomagala »obvladati« rast vaše znamke in vašo 
osebno rast.

UVODNIK
Primož 

Hvala,  
predsednik 

programskega 
sveta 24. SMK
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Hendrik Steckhan je izkušen direktor industrije ši-
roke porabe, ki je zaslužen za rast nekaterih največ-
jih svetovnih blagovnih znamk, vključno s Coca-
-Colo, Milko in Kraft Foods, in to na treh celinah. Da-
nes dela kot svetovalec in angelski vlagatelj v traj-
nostni razvoj in startupe, predvsem na področju no-
vih medijev. 

 Ǫ Katera so zlata pravila stabilne, nenehne rasti, neod-
visne od zunanjih okoliščin?
Glavno je, da je izdelek ali storitev podjetja relevantna za 
ciljno občinstvo. Uporabnost izdelka ali storitve mora na-
govarjati potrebe kupca jasno in prepričljivo, imeti primer-
no ceno in konstantno ohranjati kakovost.

Pomembno je tudi, da ima podjetje jasno vizijo, kje so 
viri rasti v prihodnosti, in zmagovalni načrt, kako jih dobi-
ti. Zagotoviti mora tudi vire in zmogljivosti, da obljube trgu 
tudi »dostavi«. Velikokrat se zgodi, da zaradi finančnega in 
kadrovskega manka dobri načrti propadejo.

 Ǫ Poti do rasti so različne. Kako identificirati tiste, ki 
so za nas prave?
Čim bolje moramo razumeti, kako lahko podjetje doda 
vrednost strankam, najbolje tako, da čim bolj izkoristi da-
ne možnosti. Denimo Amazon danes ustvari toliko dobič-
ka z Amazon Web Services (storitve v oblaku) kot s svojo 
spletno prodajo.

 Ǫ Kdaj je pravi trenutek, da dodamo nove izdelke, in 
kdaj moramo ostati zvesti klasiki?
Priznam, tu sem pristranski. V prehranski industriji ima-
mo namreč nekaj, čemur rad rečem »okusoitis« (»flavori-
tis«). To je lena nagnjenost k temu, da dodajamo več verzij, 
vrst k znamki takrat, ko zmanjka idej. Te dodane različice 
povzročajo stroške, zavzamejo dragocen prostor na poli-
cah in v logistiki in morda celo zmedejo kupca glede glav-
ne vrednosti znamke.

Moj pogled na to je: če nimate jasnega in prepričljivega 
načrta, da razširite svojo linijo izdelkov, se raje osredotoči-
te na glavni izdelek in to, kako ga narediti najbolj prepričlji-
vega na trgu. Red Bull, denimo, je imel prvih 30 let en izde-
lek, ki je bil na voljo v eni velikosti.

 Ǫ Rast ne pride takoj, a vseeno, koliko časa čakati na 
rezultate?

Ǫ ŠPELA MIKUŠ
spela.mikus@finance.si

Kaj se o rasti 
INTERVJU: Hendrik Steckhan

lahko naučite 
od nekdanjega 

top menedžerja 
v Coca-Coli
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INTERVJU: Hendrik Steckhan

lahko naučite 
od nekdanjega 

Odgovor je odvisen od zaporedja, ki ste si ga izbrali za zma-
govalni načrt. Dober zmagovalni načrt ima najprej nekaj hi-
trih, manjših zmag za gradnjo morale in samozavesti, kar 
vodi v poznejše večje zmage. A resnično živimo v nepotr-
pežljivih časih!

 Ǫ Kje poiskati nove navdihe, poti za dosego rasti?
Vedno začnite s svojo stranko. Poslušajte še vmesnike, torej 
prodajalce in distributerje. Naj vas ne bo strah prositi za do-
voljenje, da stranke obiščete in prisluhnete njihovim potre-
bam, sanjam in željam. A ne ustavite se tam: pogosto boste 
odlične ideje našli tudi v drugih panogah. Še zadnje, a po-
membno: poslušajte mlade. Oni so prihodnost, pogosto ima-

jo ideje, na katere niti pomislili niste, drugačen pogled na živ-
ljenje pa sproži dobre ideje za rast.

 Ǫ Naj podjetja inspiracijo za rast iščejo tudi pri svoji 
konkurenci? Kopiranje je, si mislim, napačna poteza.
Če je zakonito in če lahko izdelek svojega tekmeca naredite 
boljši ali cenejši, lahko kopirate. Tako je Netflix izničil Block-
buster in postal vodilni na zahodu pri ponudbi pretočnih vi-
deovsebin.
Sicer sam menim, da je večja možnost za uspešno rast to, da 
imate svojo idejo za znamko in svoj poslovni model.

 Ǫ Kako pozorno je treba poslušati stranke? Kako filtri-
rati ideje in pritožbe, ki jih je treba upoštevati?
Moj radikalni vidik je, da nikoli ni preveč poslušanja strank 
in kupcev ter vmesnikov, kot so prodajalci in distributerji. 
Navsezadnje so tu vaši prihodki. Seveda pa drži to, da mo-
rate ustvariti metodo, ki vam bo pomagala ločiti relevantna 
mnenja od nerelevantnih.

 Ǫ Kdo naj bo v podjetju odgovoren za rast? Oziroma ka-
ko zaposlene prepričati, da je rast odgovornost vseh?
Vse je v mobilizaciji – da oblikujete zmagovalni načrt in ga 
naprej sporočite jedrnato. Ljudje radi sodelujejo v načrtu, ki 
je večji od vseh nas in hkrati uresničljiv z možnostjo za uspeh. 
Ampak zgodbo morate biti sposobni povedati v petih minu-
tah ali manj in pritegniti tako možgane kot srce. To ni tako 
preprosto. Prav tako si kot lastnik in vodja želite, da ljudje od-
govarjajo za svoje odločitve do najpomembnejših meril uspeš-
nosti načrta (in primerno tudi strukturirate njihovo plačo).

 Ǫ Kar nekaj gospodarskih napovedi kaže, da bi se mo-
rali pripraviti na gospodarsko ohlajanje. Je recept za 

rast v takih časih drugačen kot takrat, kadar gospodar-
stvo raste?
Da, gospodarsko krčenje zahteva nekaj posebnega vodstve-
nega vedenja in odločitev. Nekaj primerov:

 " pripravite se tako, da natančno proučite svoje stroške, še 
bolj, kot bi jih v običajnih razmerah;
 " zavarujte svojo likvidnost, zagotovite si zaveze bank in 
vlagateljev;
 " dobro poglejte svoj glavni izdelek ali storitev in preverite, 
da je relevantna za vaše glavno občinstvo;
 " osredotočite svoja sredstva na glavne aktivnosti, znebite 
se tistih, »ki jih je lepo imeti«;
 " motivirajte se, da gospodarsko ohlajanje izkoristite za po-
večanje tržnega deleža. Če vsi drugi poslujejo s strahom, 
vam morda uspe narediti nekaj drznih potez, s katerimi 
boste na koncu velik zmagovalec.

 Ǫ Delali ste za Coca-Colo, eno izmed najbolj prepoznav-
nih znamk na svetu. Kaj se lahko druga podjetja nau-
čijo od Coca-Cole, od rasti, marketinga, prisotnosti te 
znamke?
Vse je v razumevanju potreb stranke, v izdelku, ki je boljši, 
bolj poseben in drugačen od izdelka konkurence. In seveda 
zmagovalni načrt: neomajno prepričanje o sposobnosti, da 
spreminjaš stvari in premaguješ ovire. Rast je mogoča, ko 
ljudi in partnerje spraviš skupaj za skupno misijo.

 Ǫ Katera podjetja so za vas dobri primeri nenehne rasti?
Naj jih naštejem le nekaj, veliko spoštovanja imam do Fer-
rera in Frito Lay zaradi njunih prihodkov in discipline pri 
upravljanju cen. Amazon in Netflix sta dobra pri neneh-
nem razvoju poslovnih modelov, Coca-Cola in Nike pa za-
to, ker svoji znamki vedno postavljata v sodoben kontekst.

top menedžerja 
v Coca-Coli

Poslušajte mlade. Oni 
so prihodnost, pogosto 
imajo ideje, na katere niti 
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Ǫ ŠPELA MIKUŠ
spela.mikus@finance.si

Marketing danes vodijo podatki, 
ne dober občutek 

direktorja marketinga

»Brez 
konteksta 
so podatki 
le podatki 
in gole 
številke.«

INTERVJU: Jean-Philippe Schepens

Jean-Philippe Schepens je ekono-
mist, statistik in ornitolog (znanstve-
nik, ki se ukvarja s ptiči). Je eden iz-
med ustanoviteljev prvih interne-
tnih podjetij v Belgiji in soustano-
vitelj podjetja Swan Insights, kjer si 
prizadeva pogledati prek meja sa-
me družbe in uporabiti čim več raz-
ličnih virov podatkov, da bi dosegel 
360-stopinjski pogled na stranko. Na 
Slovenski marketinški konferenci bo 
govoril o tem, kako se s tehnologijo 
in podatki iz različnih virov rešujejo 
zapleteni izzivi in podatki pretvarja-
jo v otipljivo ekonomsko vrednost.

 Ǫ Začnimo s preprosto metaforo: so, 
po vašem mnenju, podatki nova nafta?
Ker ste navedli preprosto metaforo, po-
nujam preprost, vsakdanji primer: sesa-
nje. Morda še vedno sesate s sesalnikom, 
ki ga je treba vključiti v različne vtičnice 
v stanovanju. Precej verjetno je, da obe-
nem že veste, da obstaja bodisi brezžič-
na naprava bodisi samodejna naprava, 
ki je videti kot debel frizbi, v bistvu pa je 
robot. Pred vrati je dan, ko bo ta naprava 
prej kot vi vedela, kdaj bi bilo dobro po-
sesati prah. Morda se ob tem, ne da bi ve-
deli, počutite podobno kot kmetje, ki so 
še orali z volom, obenem pa so že vedeli, 
da lahko enako delo na sosednji njivi op-
ravi traktor na nafto.

Podatki se verjetno nafti približajo v 
tem, da je tudi nafto treba obdel(ov)ati. Tu 
pa se podobnost najbrž tudi konča, sploh 
ker je podatke lažje »najti« kot nafto.

 Ǫ Kakšno vlogo igrajo podatki v sodob-
nem marketingu?
Danes je prisotnih že toliko informacij, da 
lahko do tistega, kar nam manjka, pridemo 
zelo hitro na podlagi že obstoječih podat-
kov. Denimo: podjetje pripravlja analizo 
ciljne skupine strank in bo odkrilo, da mu 
manjkajo informacije, potrebne za celotno 
sliko. Z vsemi informacijami, ki jih podjetje 
že ima o tej specifični skupini strank, ali z 
uporabo podatkov drugega izvora bo lah-
ko zapolnilo praznino. Pred nekaj leti te-
ga še ne bi mogli izpeljati. Zakaj? Devetde-
set odstotkov vseh podatkov je bilo ustvar-
jenih v zadnjih treh letih. Poglejmo, deni-
mo, banko. Pred nedavnim sem se pogo-
varjal s predstavniki velike banke. Še ved-
no so bančniki, toda analize tveganja zdaj 
opravljajo drugače. Banka ne bo izginila, 
se bo pa spremenila. Tega se zavedajo ta-
ko banka kot njeni komitenti.

 Ǫ Lahko marketinška kampanja v le-
tu 2019 uspe, ne da bi bila podprta s 
konkretno zalogo podatkov?
Predvsem je pomemben 360-stopinjski 
pogled. Celostna slika zajame še vse tis-
to, česar pričakovana, dopolnjena ob-
stoječa slika ne bi. Brez konteksta so po-
datki le podatki in gole številke. Marke-
tinška strategija, ki vključi zalogo podat-
kov, ponuja najširšo sliko, upošteva tu-
di vse tisto, česar »prosto oko« ne bi za-
jelo. Daljnogled ornitologu ponuja po-
večavo, ne pa razumevanja, vedenja, 
življenja ptice. Enako velja za marketin-
ške kampanje: če se bo trgovsko podje-
tje zanašalo le na podatke, ki jih dobi o 
stranki na podlagi nakupov, ki jih opra-
vi s kartico zvestobe, potem ne bo dobi-
lo celostne slike. Dobilo bo le povečavo 
enega dela, le daljnogled. Šele če bo do-
dalo podatke z družbenih omrežij ali an-

ketne podatke, bo lahko izdelalo ciljno 
marketinško strategijo.

 Ǫ Katere so glavne težave marketin-
ga, ki jih podatki rešujejo ali poskuša-
jo reševati?
Prednost podatkov je njihova (vse)priso-
tnost. Vsi jih proizvajamo. Podatki sami 
po sebi ne rešujejo izzivov marketinga, 
mu pa pomagajo priti do novih spoznanj. 
Ne zanašajo se na občutek, temeljijo na 
strojnem ali globokem učenju. Podjetjem 
in ljudem omogočamo, da to sami ugota-
vljajo, testirajo podatke in sami trenirajo 
oziroma usposabljajo modele. Ne gre to-
rej za pisanje modelov, temveč za njiho-
vo treniranje.

Za marketing je pomembno poznati ve-
denje podjetja. Moramo vedeti, ali podje-
tje uvaja nov izdelek, kupuje drugo podje-
tje ali pa vstopa na nov trg. To so 360-sto-

pinjski podatki v realnem času, ki jih potre-
bujemo. Marketing jutrišnjega dne, pa tu-
di današnjega, vodijo podatki, ne pa dober 
občutek direktorja marketinga.

 Ǫ Kako najbolj izkoristiti podatke v 
marketingu?
Najboljši nasvet: prisluhnite. Ko veste, kaj 
kupec pričakuje, kaj si želi in kaj išče, po-
tem že imate pomembne informacije. 
Sploh, če poznate navade kupcev. Če ku-
pec enkrat ne kupi nekega izdelka, to ne 
pomeni nujno, da z izdelkom nekaj ni v 
redu. Šele ko zares neha kupovati ta izde-
lek, je zelo pomembno, da podjetje svoje-
ga kupca pozna, ker bo šele takrat zares ve-
delo, zakaj se je zgodila sprememba: mor-
da kupec izdelka ne potrebuje več, morda 
ste šele zdaj ugotovili, da ga je nagovorila 
konkurenca, ali pa je cena tista, ki je po-
membna za vašega kupca.
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Zbirate podatke o svojih strankah, pa ne 
veste čisto dobro, kaj bi z njimi? Jih imate 
le zato, da jih imate, ker jih pač zbirajo tudi 
drugi, in da lahko rečete, da imate na tiso-
če stikov in podatkov strank? Pri izkorišča-
nju nabranih podatkov ima naša regija še 
precej rezerv, opozarja Grega Jerkič, direk-
tor podjetja IN516HT, kjer svetuje večjim 
strankam na področju novih analitičnih 
rešitev ter kompleksnih problemov, ki so 
zmes tehnologije, vsebine in organizacije.

»Zavedanje se sicer izboljšuje, a mora vsako pod-
jetje veliko narediti predvsem pri sebi, sploh gle-
de odnosa do podatkov in zakaj je treba morda 
tudi prilagoditi kakšne vhodne aplikacije, zakaj 
morajo prodajalci beležiti interakcije in da upo-
rabniška izkušnja strank temelji na kombinaciji 
podatkov in pristopu oziroma stiku prek različ-
nih kanalov,« pravi sogovornik.

Zakaj se s podatki tako pogosto nič ne 
zgodi?
Jerkič sicer pravi, da opaža, da je pri strategiji pod-
jetja kupec v sredini, ko pride do odnosa do po-
datkov o kupcu in analizi tega, pa je ta slika pre-
cej drugačna.

Težava, da podjetja podatke zberejo in nato z 
njimi ne naredijo ničesar, pa je večplastna in od-
visna od več oddelkov v podjetju, ne le marketin-
ga. »Proces in zavedanje je treba nagraditi, to pa 
zajema več oddelkov v podjetjih in zato se večkrat 
‘nič‘ ne zgodi, ko uvedemo določeno rešitev za 
usmerjeni marketing. Primer je recimo, da mar-
keting vzame nov projekt za svojega, prodaja pa 
ne. Ali pa se recimo ugotovi, katera stranka bo z 
veliko verjetnostjo odšla, v oddelku za pripravo 
izdelkov in storitev pa ne pripravijo konkurenčne-
ga izdelka oziroma ponudbe.«

Več veste o stranki, lažji je usmerjeni 
marketing
Časov, ko je intuicija vodila marketinško odloča-
nje, je tako rekoč konec. Za sprejemanje ključnih 
odločitev so tu podatki, ne več občutek direk-
torja marketinga. Zakaj jih torej ne bi izkoristili? 
Kot pravi Jerkič, glavno pravilo pravi, da več ima-
te podatkov, bolje bodo delovali vsi algoritmi za 
usmerjeni marketing. »Ni dovolj, da samo zbira-
mo podatke, ampak moramo tudi povezati celo-

ten proces v sklenjeno celoto (zbiranje, analiza, 
priprava kampanj, ponudba, povratna informa-
cija in ponovna iteracija). Tudi samo zbiranje po-
datkov, ki niso kritičnega finančnega pomena, je 
trenutno na stranskem tiru glede prioritet,« pra-
vi sogovornik.

Kaj pa je torej dobro vedeti, katere podatke je 
dobro imeti o strankah? Nekatera področja po-
datkov so demografski podatki, podatki o dose-
danjih nakupih stranke, vse vaše interakcije s to 
stranko, pa tudi digitalna sled stranke, po druž-
benih omrežjih ali po spletni strani vašega pod-
jetja. »Te podatke lahko tudi segmentiramo po-
tem z zunanjimi javnimi podatki (Gurs, statistič-
ni urad), da potem lahko dobimo še določene do-
datne indikatorje.«

Odnos do podatkov naj bo strateški
»Da postanejo podjetja res podatkovno usmerje-
na (data-driven), sta potrebna zavedanje in pri-
tisk vodstva, da sam odnos do ‘podatkov‘ posta-
ne strateški, ker potem je lažje sodelovanje med 
oddelki v večjih organizacijah,« svetuje sogovor-
nik, a ob tem svari, da ne pričakujte čudežev. Ana-
litika je predvsem podpora, pomoč procesom. Na-
paka je večkrat tudi to, da se pričakuje »čudež«, je 
pa analitika namenjena v pomoč procesom. Za-
to, čeprav se strojno učenje sliši super in revolu-
cionarno, to niti ni nujno.

Naj vam bo Deliveroo za zgled
Si pa je priporočljivo pogledati tudi primere dobre 
prakse podjetij, ki podatke uporabljajo dobro in 
pametno. Jerkič pravi, da so mu, poleg zelo zna-
nih in velikih ponudnikov e-trgovin, ki nas sprem-
ljajo na vsakem koraku in nam ponujajo prilagoje-
ne ponudbe, pri uporabi podatkov za trženje zelo 
zanimiva podjetja, ki so se spremenila iz svojega 
primarnega poslovanja v popolno nov način po-
slovanja s pomočjo podatkov. Primer tega je pod-
jetje Deliveroo iz Londona, ki je bilo usmerjeno 
na raznašanju hrane. Po tem, ko so zbirali vsa na-
ročila in dobili celotno mrežo zahtev in ponudb, 
so videli priložnost v trženju podatkov restavra-
cijam, kje naj odprejo novo kuhinjo, in veliko re-
stavracij v Londonu se zdaj spreminja, dodajajo 
nove lokacije, kjer je samo kuhinja, dober primer 
uporabe podatkov pojasnjuje Jerkič.

»Sam mislim, da bo področje izmenjave ali po-
nujanja podatkov (segmentiranih, anonimizira-
nih ...) vplivalo na spremembe modelov poslova-
nja podjetij, ker je tehnološko zdaj to zelo prepros-
to izvesti,« še dodaja sogovornik.

Ǫ ŠPELA MIKUŠ
spela.mikus@finance.si

Kaj za vas (osebno 
in/ali poslovno) 
pomeni rast?

Nenehno 
izboljševanje. Da se 

trudiš jutri delati stvari 
bolje, kot si jih včeraj. Na 
vseh ravneh. Potem bo 
prišlo tudi vse drugo.

Matej Košmrlj, NiceLabel

Zame pomeni rast 
osebno rast. Če 

je volja pri osebni rasti 
oziroma delu pri sebi 
(pri čustveni inteligenci, 
samoobvladovanju … ), se 
rast pokaže tudi na vseh 
drugih področjih :)  

Sara Isaković, performance psihologinja in 
olimpijska podprvakinja

Meni rast pomeni 
odkrivanje novega 

(novih pristopov, novih 
tehnik), ki ti pomaga 
dosegati višje cilje, hkrati 
pa razvijaš tudi sebe.

Gašper Repina, Optiweb

Zame je rast v največji 
meri definirana 

s prodajo in še enkrat 
prodajo. Ko je nekdo na 
trgu pripravljen plačati za 
vaše izdelke in storitve, 
dobite dokaz o vrednosti, 
ki jo prinesete na trg. 
Samo z zagotavljanjem 
realne vrednosti lahko vaše 
podjetje nenehno raste.

Nescho Topalov, Top Ideas

Rast je zame 
premagovanje poti 

do uresničitve polnega 
potenciala.

Žiga Lešnik, višji svetovalec, Simon-
Kucher & Partners

VEČ VESTE O 
STRANKI, LAŽJE JI 
BOSTE PRODAJALI



Že iz šolskih dni smo vajeni, da beseda 
odličnost označuje presežke – po odlič-
njakih se zgledujejo vsi preostali. Če be-
sedi odličnost dodamo marketing, do-
bimo nagrado, ki jo bo jubilejno peto le-
to na Slovenski marketinški konferenci 
28. maja v Portorožu podelilo Društvo 
za marketing Slovenije. Z marketinško 
naravnanostjo, s katero ustvarjajo do-
dano vrednost izdelkov oziroma stori-
tev, so prejemniki nagrade zgled celotni 
poslovni skupnosti.

Namen nagrade je prepoznati in postaviti v 
ospredje tista podjetja, ki z marketinško mi-
selnostjo in celostno vpetostjo marketinga v 
poslovanje dosegajo odlične poslovne rezulta-
te. »Marketing krepko presega okvirje oglaše-
vanja in obsega vse, kar je povezano s trgom in 
porabniki. Z nagrado marketinška odličnost 
tako delimo znanje in dobre prakse ter s tem 
razvijamo stroko. Z nagrado ne želimo pou-
darjati zgolj dosežkov posameznikov, temveč 
celotnega podjetja, ki živi marketinško usmer-
jenost in jo uresničuje v svojem vsakodnev-
nem poslovanju,« pravi predsednik Društva 
za marketing Slovenije in predsednik komisije 
za nagrado marketinška odličnost Mitja Pirc.

Za nagrado se enakovredno potegujejo 
tudi podjetja z manjšimi marketinškimi 
proračuni
Posebnost nagrade marketinška odličnost je 
v tem, da zanjo enakovredno tekmujejo tudi 
podjetja, ki nimajo obsežnih marketinških 
sredstev, nimajo velikih marketinških oddel-
kov ali najnaprednejših orodij. Pirc ob tem 
poudarja, da odličnost pomeni biti najboljši 
v okoliščinah, v katerih delaš: »Podjetje lah-
ko nima kompleksnih marketinških sistemov, 
ampak zmaguje s svojo pristnostjo, usmerje-
nostjo v kupca, če nenehno razmišlja o njego-
vih pričakovanjih ter jih tudi izpolnjuje in ce-
lo presega. Nabor nagrajencev v zadnjih letih 
je zelo raznolik, saj ne ocenjujemo velikosti 
podjetja. Podjetje mora namreč skozi prijavo 
dokazati, da v okviru razpoložljivih sredstev 
dosega svoj maksimum, in pri tem pokazati 
svoje inovativne pristope.«

Priznanje stroke za delo in dosežke vseh 
zaposlenih
Vsi prejšnji prejemniki nagrade marketinška 
odličnost so že vsa leta med najboljšimi slo-
venskimi podjetji. Za lansko nagrado se je po-
tegovalo devet finalistov v treh kategorijah, 
med katerimi je v kategoriji B2B slavilo pod-
jetje Knauf Insulation, v kategoriji mala in sre-
dnja podjetja v segmentu B2C podjetje ZkotZ, 
v kategoriji velika podjetja v segmentu B2C 
pa podjetje Droga Kolinska, ki je prejela tudi 
veliko nagrado marketinška odličnost 2018.

Predsednik uprave podjetja in direktor 
strateškega poslovnega področja v Atlantic 
Grupi Enzo Smrekar je na lanski Slovenski 
marketinški konferenci po prejemu nagrade 
poudaril zadovoljstvo, da je stroka prepozna-
la njihovo delo in dosežke, za katere je zaslu-
žna marketinška miselnost, ki jo živijo tako v 
podjetju Droga Kolinska kot tudi na ravni ce-
lotne skupine Atlantic Grupa: »V svoje delo 

Ǫ DRUŠTVO ZA MARKETING SLOVENIJE
finance@finance.si

MARKETINŠKA ODLIČNOST – 
NAGRADA, KI DVIGUJE UGLED 

STROKE V POSLOVNI SKUPNOSTI
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 " Z marketinško naravnanostjo, s katero ustvarjajo dodano vrednost izdelkov oziroma 
storitev, so prejemniki nagrade zgled celotni poslovni skupnosti.
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 " Marketing je v prvi vrsti kultura, na podlagi katere podjetje gradi svoje vrednote, poudarjajo v podjetju Droga Kolinska, ki je prejemnik 
lanske velike nagrade marketinška odličnost 2018.

www.finance.si 
Četrtek, 9. maja 2019, št. 8716

vlagamo veliko strasti, truda in poguma. Na-
grada je gotovo potrditev, da se je ta pogum 
splačal. A to je šele začetek naših uspehov.«

Če je podjetje orkester, je marketing 
dirigent
Komisija za nagrado marketinška odličnost se 
vsako leto izbora srečuje z zahtevnejšo nalo-
go. Vse več je prijav poslovno uspešnih pod-
jetij, ki skozi prijavo dokazujejo, da je za to us-
pešnost (so)odgovoren tudi marketing. Mar-
ketinški spekter je širok in raznovrsten, naj-
boljša marketinška podjetja pa se tega zelo 
dobro zavedajo.

Direktorica korporativne strategije v pod-
jetju Atlantic Grupa oziroma Droga Kolinska 
Aleksandra Kregar Brus ob tem dodaja, da 
je marketing kot dirigent v orkestru – prvi se 
odzove, ko se zgodi neka sprememba, hkrati 
pa je povezovalec med različnimi funkcijami 
v podjetju: »Marketing je v prvi vrsti kultura, 
ki je usmerjena k porabniku in v kateri je po-
rabnik v središču vseh pomembnejših disku-
sij, procesov, odločitev. Marketing ima 'narav-
no' vlogo uvajanja te kulture in podiranja zi-
dov med silosi. Marketinška odličnost zahte-
va spremembo v organizaciji in položaju mar-
ketinga, ki bo na eni strani bolj agilna in sledi-
la porabnikom in na drugi strani povezovala 
funkcije v podjetju. V marketinški odličnos-
ti je marketing strateška funkcija, saj razume 
prioritete podjetja in zna izmeriti vpliv svoje-
ga delovanja. Marketinška odličnost pomeni 
vpliv marketinga ter željo in strast, da si advo-
kat svojih porabnikov znotraj podjetja.«
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