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544 
plakatov se je na prvem 

tekmovanju pomerilo za na-
grade za dosežke v zunanjem 
oglaševanju outstanding.

▶

73 
plakatov je žirija uvrstila med 

finaliste, nato pa med temi 
izbrala 17 nominirancev za na-
grade v petih kategorijah.

▶

Najboljši v zunanjem oglaševanju 

Medijska izpostavljenost,  
povezana s kampanjo, Sparu 
kratkoročno ne more prinesti 
pozitivnih učinkov,« meni 
Franci Zavrl, Pristop.   18, 19

Merkur pri kranjskem 
krožišču poziva k obratu
V bližini novega nakupovalnega centra Baumax, ki so ga 
včeraj odprli v Šenčurju, smo ob stari cesti iz Kranja pro-
ti Ljubljani pri krožišču opazili veleplakat konkurenčnega 
Merkurja z napisom Obrnite na bolje. Tako naj bi Merkur 
domiselno in nekoliko provokativno kupce preusmeril 
v svoje nakupovalno središče v Kranju. To jim včeraj 
ni ravno uspelo, saj je bila gneča na poti do Baumaxa 
nepopisna.  J. S. 
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INDUSTRIJA

1. Spodbujanje 
trženja od ust do 
ust 

Besede od ust do ust že 
same po sebi delujejo za vsa 
podjetja, a imajo lahko tudi 
negativne učinke, pravi Rolih. 
Zato je pomembno, poudar-
ja, da podjetje stvari vzame v 
svoje roke in dejansko dejavno 
spodbuja takšno trženje. »Za 
to imamo dve metodi – spod-
bujanje kupcev, da nas pripo-
ročajo naprej, in pridobivanje 
novih prodajnih stikov od starih 
kupcev,« razlaga Rolih. Zadnja 
metoda je po njegovih besedah 
primerna zlasti za podjetja, ki 
imajo manj kupcev. Lahko jih 
denimo vprašamo, ali poznajo 
še koga, ki bi potreboval naše 
izdelke ali storitve, v zameno 
za stik oziroma priporočilo pa 
jim ponudimo popust ali kakšno 
drugo ugodnost.

Poti za spodbujanje priporo-
čil oziroma širjenja pozitivnih 
informacij od ust do ust je več. 
»Če hočete, da to začne delova-
ti, izstopajte, ustvarite poseb-
ne priložnosti za spodbujanje 
širjenja pozitivnih informacij, 
kupcem dajte več, kot so priča-
kovali, bodite ali naredite nekaj 
posebnega,« svetuje Rolih. K 
temu lahko pripomore poseb-
na izkušnja nakupovanja, ne-
navaden poslovni prostor ali 
trgovina, nenavaden, zanimiv 
dogodek. Kupca presenetimo 
z darilom ali posebno ugodno-
stjo ob nakupu, sploh pri večjem 
nakupu. Delujejo tudi brezplač-
ne stvari – poročila, knjige ali 
nasveti z zanimivo in koristno 
vsebino. 

2. Zmanjšanje 
tveganja ob nakupu 

Z vrednostjo na-
kupa se veča tudi pozornost 
kupca na tveganje napačne 
odločitve, z večjim zaznanim 
tveganjem pa se verjetnost 
nakupa manjša. »Zaznavanje 
tveganja je tako tesno pove-
zano z verjetnostjo nakupa. 
Bolj vam bo uspelo zmanjšati 
tveganje, več boste prodali,« 
meni Rolih. Kako? Možne 
metode so garancije, možnost 
vračila, brezplačno testiranje, 
reference in primeri dobre 
prakse, izobraževanje kupcev, 
kredibilna mnenja zadovoljnih 

Janja Simonič 
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Osem receptov za pove-
čanje prodaje na posebni 
delavnici predstavlja 
Robert Rolih, direktor 
podjetja Uspeh. V okviru 
tega pripravljajo tudi 
strokovna izobraževanja 
pod blagovno znamko 
Akademija Panta Rei.  

cILJI 

Če se jasno razlikujemo od konkurence in se dobro pozicioniramo, se bodo morebitni kupci lažje odločili za naše podjetje, izde-
lek, storitev ali blagovno znamko.
▶

 Dodatna prodaja najbolje deluje, ko zraven ponudimo 
nekaj preprostega. Ne ponujajte novega izdelka, ki ga 
nihče ne pozna.

Robert Rolih, Uspeh▶

verzijo izdelka, njegovo nad-
gradnjo, še drug izdelek ali 
vzdrževanje. »Dodatna pro-
daja najbolje deluje, ko zraven 
ponudimo nekaj preprostega. 
Ne ponujajte novega izdelka, 
ki ga nihče ne pozna,« svari 
Rolih. Svetuje še, naj dodatne 
prodaje ne izvajamo prezgo-
daj v procesu nakupa in naj 
ne presega vrednosti 25 od-
stotkov osnovnega nakupa. 
Zelo dobro tudi deluje, do-
daja Rolih, če kupcu namesto 
navadnega vprašanja »Želi-

te še kaj?« ponudimo nekaj 
konkretnega. 

Rolih svetuje, naj pripra-
vimo scenarije za svoje pro-
dajalce in naj jih primerno 
izobrazimo za to, kako kupcu 
ponuditi nekaj dodatnega. Za 
drobnoprodajne trgovine je 
priporočljivo pripraviti po-
sebne izdelke, ki jih prodajal-
ci ponudijo na blagajni, sicer 
pa posebne pakete, namenje-
ne izključno dodatni prodaji. 
»Tudi če nimate svojih lastnih 
izdelkov za dodatno prodajo, 
se lahko za določeno provizi-
jo pri posredovanju poveže-
te z drugimi podjetji, ki niso 
konkurenčna, a prodajajo isti 
ciljni skupini.« 

4. Naslovi, ki 
pritegnejo 

Če nas slika in na-
slov pritegneta, preberemo 
vsebino trženjskih materia-
lov. To velja tako za prodajna 
pisma kot za oglase in spletne 
strani. Samo sprememba na-
slova lahko odziv morebitnih 
kupcev poveča ali zmanjša 
celo za desetkrat, ocenjuje 
Rolih. Znana oseba in izpo-
stavljanje koristi ali zanimi-
vosti izdelka lahko delujeta 
dobro. Predvsem pa mora 
naslov naslavljati morebitne 
ciljne kupce, sporočati bistvo 
izdelka ali storitve, koristi za 
kupca in edinstveno konku-
renčno prednost. Raje naj bo 
bolj razumljiv kot pa umetni-
ški, poetičen ali smešen na 
račun razumljivosti, svetuje 
predavatelj.

5.  Poudarjanje 
koristi 

Koristi pritegne-
jo bolj kot lastnosti izdelka 
ali storitve, meni Rolih. Po-
membno je, pravi, kaj neka 
lastnost pomeni za kupca, ka-
kšno korist mu torej prinaša, 
in to poudariti v vseh predsta-
vitvah izdelka ali storitve. Pri 
tem moramo tudi ugotoviti, 
kaj so sploh motivatorji za 
naše ciljne kupce. Osnovni 
motivatorji, ki delujejo tudi 
sicer v življenju in vplivajo na 
nakupe, so: večja privlačnost, 
prihranek časa, večji zaslužek, 
znižanje stroškov, priljublje-
nost, zabava, status … 

6. Izobraževanje 
kupcev 

»Vprašajte se, 
zakaj je vaš izdelek oziroma 
storitev ali blagovna znam-
ka nekaj posebnega oziroma 
v čem bi lahko bila. Nato o 
tem izobrazite svoje kupce,« 
svetuje Rolih. Kupci namreč, 
kot povzema staro resnico, ne 
cenijo, kar smo naredili za-
nje, razen ko jim to povemo. 
Poudarimo lahko na primer 

Kako si pravilno postaviti cilje 

Strokovna žirija pod vod-
stvom izvršnega kreativnega 
direktorja agencije Luna TBWA 
Janeza Rakuščka je ocenjevala 
plakate, ki so bili lani objavljeni 
na oglasnih površinah vodilnega 
ponudnika zunanjega oglaševa-
nja pri nas Europlakata. Ome-
njena družba, ki je pobudnica 
in pokroviteljica nagrade out-
standing, je hkrati s podelitvijo 
nagrad prejšnji teden prazno-
vala tudi 20-letnico svojega 
delovanja.

Žirija je med 544 plakati v 
treh krogih ocenjevanja izbrala 
73 finalistov, nato pa med temi 
še tri do pet nominirancev za 
nagrade v posamezni tekmo-
valni kategoriji. V ožji izbor 
za nagrade outstanding se je v 
petih kategorijah letos uvrstilo 
17 plakatov. 

Poleg nagrad outstanding za 
plakate so organizatorji podelili 
še posebno priznanje urbani vi-
zionar za leto 2011. Tega je prejel 
podžupan mestne občine Lju-
bljana, profesor Janez Koželj 

za projekt Bicikelj. Priznanje se 
podeljuje za projekt, ki izbolj-
šuje kakovost življenja v mestu 
in pripomore k trajnostnemu 
razvoju mesta.

V izbor za nagrade – razen 
v kategoriji kreativna uporaba 
medijev – so bile vključene samo 
kampanje z izvirno slovensko 
kreativno idejo in zasnovo. Kot 
pojasnjujejo v Europlakatu, je 
osrednji namen projekta spod-

Prve nagrade za  
zunanje oglaševanje
V ožjem izboru za nagrade outstanding je 
bilo 17 plakatov 

Sabina Petrov 
sabina.petrov@finance.si 

Prejšnji teden so v ljubljanski 
Operi podelili prve nagrade 
za dosežke v zunanjem 
oglaševanju outstanding. 
Za nagrade se je skupaj 
potegovalo 544 plakatov. 

ZMAGOVALcI 

ŠteVILKI 

Med velikimi oglasnimi panoji je zmagal plakat Renault storitev – Zima je polna presenečenj, ki 
so ga za Renault-Nissan Slovenija zasnovali v agenciji Publicis.
▶

Kategorija Billboard (veliki oglasni panoji): plakat Renault storitev – Zi-
ma je polna presenečenj, ki so ga za Renault-Nissan Slovenija zasnovali v 
agenciji Publicis;

kategorija Metrolight (velike svetlobne vitrine): plakat Jupol – barvajte 
več!, ki so ga za Jub zasnovali v Pristopu;

kategorija Citylight (svetlobne vitrine): plakat Ostani Orto za vedno!, ki 
so ga za Simobil oblikovali v agenciji Luna TBWA;

kategorija Innovate (kreativna uporaba medijev): plakat Fox Crime 
– živi mrtveci, ki ga je za Fox International Channels pripravila agencija 
Imelda Ogilvy;

kategorija Obveščanje in ozaveščanje: plakat Slovenski klasiki v stripu 
Stripburgerja – Foruma Ljubljana.

▶

▶

▶

▶

▶

Uspehi temeljijo na pravilnem postavljanju 
ciljev, meni Robert Rolih, direktor podjetja Uspeh. 
Svetuje, da si cilje postavimo tako, da so:
1. merljivi – tako v vsakem trenutku vemo, kje na 
poti do uresničitve cilja smo. Spremljanje napred-
ka nam daje tudi zagon in motivacijo;
2. realni – lahko so visoki, a naj ne bodo neure-
sničljivi. Vanje moramo verjeti in si zaupati, da jih 
lahko dosežemo, ujemati se morajo tudi z našimi 
vrednotami; 
3.  napisani v sedanjiku – tako imajo večjo moč in 
se zdijo bolj uresničljivi.

▶ Tako si cilje lahko postavimo za vsa podro-
čja življenja. Najprej si postavimo dolgoročne, 
kaj bi radi dosegli v petih ali desetih letih, 
nato pa določimo letne, mesečne in tedenske 
cilje. »Če je vaš cilj kompleksen, ga razbijte na 
koščke,« še svetuje Rolih. Če hočemo denimo 
prodati deset tisoč izdelkov v letu dni, določi-
mo, koliko moramo prodati v mesecu, tednu in 
na dan, da na koncu leta dosežemo končni cilj. 
Tako so cilji laže dosegljivi. In vsak dan se tudi 
vprašajmo, kaj moramo za to narediti danes.

▶ bujanje domače ustvarjalnosti 
in kreativnosti ter prilagojenosti 
rešitev posameznim kanalom 
zunanjega oglaševanja.

Najboljše plakate bodo v 
prihodnje izbirali in nagrajevali 
vsako leto. Če se bo pokazala po-
treba po dodatnih kategorijah, 
bo tržnokomunikacijska stroka 
tista, ki bo odločala o morebi-
tni širitvi projekta, pravijo v 
Europlakatu. 

poseben postopek pridela-
ve, predelave oziroma pro-
izvodnje, zgodbo o razvoju 
izdelka, posebne sestavine 
ali poreklo izdelka, izjemne 
rezultate testov … 

7. Uporaba baze 
podatkov o kupcih 

Vsako podjetje 
ima le tri metode za pove-
čanje prodaje, pravi Rolih. 
Povečanje števila kupcev 
oziroma pridobivanje no-
vih, povečanje pogostosti 
nakupov starih kupcev in 
zvišanje vrednosti posame-
znega nakupa. Prva oblika je 
najdražja in najbolj tvegana, 
meni Rolih, zato svetuje, da 
na podlagi baze podatkov o 
kupcih poskrbimo za drugi 
dve. Baza podatkov je zlasti 
nujna pri velikem številu 
kupcev, da se posameznemu 
lahko bolj približamo in mu 
prilagodimo ponudbo. Glede 
na podatke v bazi lahko po-
sameznemu kupcu pošljemo 
posebne ponudbe, obvestila 
o novostih in ugodnostih, iz-
obraževalne informacije in 
nasvete, čestitke ob posebnih 
dogodkih … 

8. Pripovedovanje 
zgodb in 
opozarjanje na 

težavo 
Zgodbe delujejo, ker si jih 

bolj zapomnimo, pojasnjuje 
Rolih. Uporabimo jih lahko 
osebno ali v trženjskih ma-
terialih, kjer predstavimo, 
kaj smo naredili v nekem 
konkretnem primeru ali v 
konkretnem podjetju in ka-
kšne rezultate smo dosegli. 
Morebitne kupce motivirajo 
zlasti težave, ki jih bodo od-
pravili z našim izdelkom ali 
storitvijo, meni Rolih. Sve-
tuje, da zato morebitnega 
kupca najprej opozorimo na 
njegovo konkretno težavo in 
mu nato ponudimo konkre-
tno rešitev. 

»Če se jasno razlikujemo 
od konkurence in se dobro 
pozicioniramo, se bodo mo-
rebitni kupci lažje odločili za 
naše podjetje, izdelek, stori-
tev ali blagovno znamko. Naj-
boljše blagovne znamke so po 
nečem prepoznavne, zato je 
treba razmisliti, v čem smo 
najboljši, kaj je naša edinstve-
na prodajna prednost, po čem 
bi radi bili znani čez denimo 
pet let in kako bomo to ko-
municirali ciljni skupini,« še 
poudarja Rolih. Opozarja, da 
je kakovost danes že samo-
umeven standard, zato je 
prednosti treba iskati drugje. 
Najpomembnejši za začetek 
pa so po njegovih besedah tu-
di jasno postavljeni cilji, kaj 
sploh želimo doseči. 

strank. Zaznavanje tveganja se 
zmanjša tudi s priljubljeno-
stjo. »Če je avto izbran za avto 
leta, bo več povpraševanja po 
njem. Ali če se lahko pohva-
limo, da gre nekje za najbolj 
prodajan izdelek,« pojasnjuje 
predavatelj.

3.  Uporaba dodatne 
prodaje 

Z dodatno prodajo 
ob nakupu ali po tem lahko 
povečamo dobiček. Dodatno 
tako lahko prodamo dražjo 

KAKO POVečAtI PrODAJO


