Kako upravljati cene v času
inflacije, da ne izgubimo kupcev
Oktober 2022

Ključna področja dela
Vodim projekte opredelitve potenciala na trgu in posledičnega povečevanja vrednosti
zvestega kupca in pridobivanja novih kupcev

Strategije rasti

Cenovne strategije

Prestrukturiranje
prodajnih in
marketinških funkcij

Prodajne taktike –
hitre rešitve

Aktualni naročniki v SEE regiji:
Dve podjetji v
trgovinski
dejavnosti

Vir: Vision Partners

Podjetje v
kozmetični industriji

Podjetje v finančno
zavarovalniški panogi
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Namen današnje predstavitve
Danes želim nagovoriti aktualno tematiko upravljanja s cenami, v obdobju konstantnega
pritiska na ključne kazalnike poslovanja

Vprašanja na katera bom odgovorila?

1.

2.

3.

Pri katerih produktih si
agresivnejši dvig cen
lahko privoščimo in
pri katerih ne?

Kako prioritizirati
ciljne segmente in se
ne izgubiti v
nagovarjanju vseh?

Kateri produkti so
fokus aktivne
cenovne politike?

Vir: Vision Partners
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Kako se na situacijo
odziva potrošnik?

4

Odziv potrošnikov
Prihranke potrošniki dosegajo s spremembo nakupnih navad - kupovanjem v akcijah,
preusmeritvijo na ugodnejše artikle ter zmanjševanjem količin

63%

42%

35%

33%
26%

„Moje gospodinjstvo
brez prilagajanja ne
more zdržati
nenehnega
zviševanja cen“

52%

Več bom kupoval/a
po akcijskih cenah

Kupoval/a bom
cenejše blagovne
znamke

Kupoval/a bom
manj (produktov)

Vir: Morning Brew: Why Rich People are Shopping at Wallmart; Ipsos: How Inflation is Changing Consumer Behavior,

Kupoval/a bom
več trgovskih
blagovnih znamk

„Skrbi me, da si ne
bom mogel/a
privoščiti hrane in
ostalih osnovnih
dobrin“
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Poslovanje trgovskih verig
To že občutijo trgovci, večja cenovna občutljivost potrošnikov se kaže v preferencah le-teh
do posameznih trgovcev
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Mercator

15

Lidl

Mercatorju in Tušu, ki veljata za
najdražja, delež kupcev pada
14%
11%

8%

9%

Vir: Mediana TGI 2019-2022

Tuš
Eurospin
Delež potrošnikov, ki redne
glavne nakupe opravlja v
Eurospinu raste

5
0
2020

Diskontna trgovca Lidl in Hofer
ter Spar ohranjajo število
kupcev

Hofer

18%
16%

10

Spar

2021

2022
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Spremembe v komunikaciji trgovskih verig
Zato večina trgovskih verig aktivno prilagaja komunikacijo v izrazito cenovno in promocijsko,
zaznavamo tudi agresivnejšo pozicijo lastnih blagovnih znamk

66%
potrošnikov meni, da
nekateri trgovci bolje
upravljajo s cenami
(zamejujejo podražitve)
kot drugi

Vir: Spar Slovenija, Engrotuš, Lidl Hrvatska, Hofer
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Pričakovani poslovni učinki
V prihodnjem obdobju pričakujemo upad števila artiklov v nakupnih košaricah in ob
nadaljnji rasti cen tako imenovan „učinek škarjic“

Nesorazmerna
rast prihodkov
Nakupne košarice bodo
manjše, količine, ki smo jih
dosegali v preteklih letih
bodo v večini kategorij
začele upadati
Izrazita
rast cen

Vir: SURS, tekoči mesec / isti mesec prejšnjega leta
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Kako se odzvati na situacijo?
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Ilustrativen produkt – primer iz prakse
MPC se na letni ravni v zadnjem obdobju niso zviševale za več kot nekaj %, proizvajalci in
trgovci ne upravljajo z oprijemljivi analitičnimi podatki, ki bi podprli agresivnejše zviševanje cen
Primer iz prakse: primerjava cen izdelka 2021 vs. 2022 Slovenija in Hrvaška
Avgust 2021

Avgust 2022

% zvišanje

Slovenija

1kg = 9,95 EUR

1kg = 12,90 EUR

+ 30%

Hrvaška

1kg = 55,98 kn =
7,47 EUR*

1kg = 67,98 kn =
9,05 EUR**

+21%

Primer: cenovna politika v regiji ni usklajena,
kar nakazuje na potencial za prilagoditev cen
v primeru padca količin
Vir: Katalogi trgovcev; xe.com
*Tečaj na dan 23.8.2021; ** Tečaj na dan 23.8.2022
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Analiza produktnega portfelja
Zato k definiranju cenovnih sprememb pristopimo s podrobno analizo produktnega portfelja
in razdelitvijo produktov na higienike in diferenciatorje
Higienik

Diferenciator

Produkt

Vpeljan / tradicionalen

„Problem solver“ - inovativen produkt

Pozicija

Široko prisoten, lahko zamenljiv v primeru
sprememb pozicije

Široko prisotna, individualna pozicija na
trgu, nagovarja aktualen izziv ciljnega
segmenta

Ciljno usmerjena k ohranjanju tržnega
deleža in promocijskim popustom

Ciljno usmerjena k pridobivanju novih
kupcev in ustvarjanju trga

Izrazito konkurenčna

Znotraj sorodne kategorije v zgornjem
cenovnem razredu

Promocija
Cena

Primer – znotraj sorodne kategorije

Vir: Vision Partners, Mercator, dm

Pšenična bela
moka

Droži
Rženi izvleček za kislo testo
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Prioritetni ciljni segmenti
S pomočjo podatkov o segmentih kupcev lahko opredelimo poslovni potencial posameznih
segmentov in jih prioritiziramo glede na dejanski učinek na poslovanje
Ciljni segmenti – ilustrativno
S pomočjo podatkov o kupcih
opredelimo poslovno prioriteto
ohranjanja zvestobe segmentov in
ocenimo njihovo cenovno občutljivost

Podatki o
kupcih

Mladi
zaposleni

Družine

Prazna
gnezda

Upokojenci

Delež populacije
Tržni delež
Ocena zvestobe/ vrednosti kupca
Prihodki

Poslovni rezultati
EBITDA
Potencial rasti

%

Kompleksnost izvedbe

Kvalitativna ocena

Vir: Vision Partners

Mladostniki

PRIORITETA
Segment s katerim ustvarimo
največji delež prodaje in v
prihodnosti lahko rastemo
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HERO produkti
Za prioritetne ciljne segmente opredelimo HERO produkte iz asortimaja – ti jasno nagovarjajo
izzive in potrebe povezane s kategorijo v kateri poslujemo
Ključna vprašanja pri opredelitvi HERO produktov?
Ali predlagan produkt nagovarja pogost izziv/potrebo

1 segmenta?

Ali lahko produktu zagotovimo konkurenčno cenovno

2 pozicijo?

Ali lahko produktu zagotovimo izpostavitev do

3 končnega kupca (prodajna mesta)?

Vir: Vision Partners

Izhodišče za
odločitev

Prodajni podatki

Konkurenca,
cenovna politika,
stroškovna
izhodišča

Dogovor s partnerji

HERO PRODUKTI
nagovarjajo
ključne potrebe
in izzive
prioritetnih
ciljnih
segmentov

13

HERO produkti
Asortima glede na opredeljena izhodišča razdelimo na 4 razrede upravljanja cenovne
politike, fokusna razreda sta dva, ta nagovarjata prioritetni ciljni segment

Prioritetni
ciljni
segment

Ni prioritetni
ciljni
segment

1

2

HERO PRODUKTI - HIGIENIKI

HERO PRODUKTI - DIFERENCIATORJI

SLEPI POTNIKI

RAZVOJNI PROJEKTI

S cenovno politiko sledimo polici,
MKT INVESTICIJE OPTIMIZIRAMO

Umeščanje na trg lahko preložimo/ ni prioriteta
POTENCIALNI PRIHRANKI

Higienik
Vir: Vision Partners

Diferenciator
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HERO produkti
Prvi - Higieniki služijo zadrževanju zvestih kupcev in prodajnih količin, cilj drugih –
Diferenciatorjev je optimiziranje RVC in rast prodaje

Prioritetni
ciljni
segment

1

2

HERO PRODUKTI - HIGIENIKI

HERO PRODUKTI - DIFERENCIATORJI

SLEPI POTNIKI

RAZVOJNI PROJEKTI

politiko
sledimo
Cilj:S cenovno
zadržati
kupce
in polici,
količine
MKT INVESTICIJE OPTIMIZIRAMO

Umeščanje na trg lahko preložimo/ ni prioriteta
in rast prodaje
POTENCIALNI
PRIHRANKI

Higienik
Vir: Vision Partners

Cilj: optimiziranje RVC

Diferenciator
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HERO PRODUKTI - HIGIENIKI ključna dejstva
Hero produkti, ki jih umeščamo v higieničen del portfelja, so produkti na katerih se borimo s
ceno, nesorazmerno zviševanje cen bo bistveno vplivalo na padec količin
1

ZVESTOBA
KUPCEV

ZVESTOBA kupcev
pri higieničnih
produktih je NIŽJA,
alternativa je lahko
dostopna

Vir: Vision Partners

TRŽENJE

ZNIŽEVANJE CEN

KOLIČINE

HITRE REŠITVE

VIZUALNE IN
KOMUNIKACIJSKE
SPREMEMBE ne
bodo amortizirale
ekstremnejših dvigov
cen

Potrebno aktivno
spremljanje
sprememb cen v
kategoriji, veliko
ponudnikov CENE
HIGIENIKOV PO
ZVIŠEVANJU ŽE
ZNIŽUJE

Ob dvigu cen
planirajte PADEC
KOLIČIN in jih
vključite v
načrtovanje
poslovanja

V prilagojene cene
vključite VARIABILEN
del cene, ki ga
lahko relativno hitro
prilagodite
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HERO PRODUKTI - DIFERENCIATORJI ključna dejstva
Hero Produkti Diferenciatorji omogočajo večji razpon pri upravljanju s ceno, ob enem pa je
pričakovana rast v kriznem obdobju počasnejša kot v preteklih letih
2

ZVESTOBA
KUPCEV

NE IZKORIŠČAJTE
zvestobe kupcev za
kratkoročne zmage,
dolgoročnega
padca ne
prepoznamo v 1.
mesecu

Vir: Vision Partners

TRŽENJE

ZVIŠEVANJE CEN

KOLIČINE

HITRE REŠITVE

Fokus trženjskih
aktivnosti je
POVEČEVANJE TRGA
in spodbujanje
PRODAJE

Zviševanje cen naj
bo prioritetno
komunicirano skozi
ARGUMENTIRANJE
USPjev

RAST KOLIČIN
je UPOČASNJENA, v
kriznem obdobju
kupci odlašajo z
nakupi, ki odstopajo
od utečenih potreb

V dobavni verigi
SODELUJTE S
PARTNERJI
(dobavitelji in
trgovci), ki bodo
podprli vašo
strategijo
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Ključna sporočila

1.

2.

3.

Pri katerih produktih si
agresivnejši dvig lahko
privoščimo in pri katerih
ne?

Kako prioritizirati ciljne
segmente in se ne izgubiti v
nagovarjanju vseh?

Kateri produkti so fokus
aktivne cenovne politike?

DIFERENCIATORJI so tisti
pri katerih dvig cen v
zgornji cenovni razred,
ne bo bistveno vplival
na odliv trenutnih
kupcev

V kriznem obdobju
segmente prioritiziramo
zgolj po POSLOVNEM
UČINKU

Vir: Vision Partners

HERO produkti
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