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“Market shape”     V Č E R A J



“Market shape”     D A N E S



TRGOVINSKA 
ZNAMKA TBZ (PL)
Postaja “znamka”
Pojavlja se v fazi rojstva ali rasti 
kategorije
Kupcev TBZ ne definira več socialno-
ekonomski položaj 

Lastniki TBZ (trgovci) izvajajo 
“uničujoča” komuniciranja

●  Razlike v ceni
●  Razprodaje (npr. oblačila 2-krat letno)
●  Super popusti (npr. avtomobilisti vsak 

mesec)

Bitko s TBZ lahko zmagamo z 
inovacijami!



BLAGOVNA 
ZNAMKA BZ

Drugačnost
Zgodba
Nova korist za uporabnika
Dobra, ponavljajoča se izkušnja z 
znamko, ki potrjuje njeno vrednost

Upravljavci blagovnih znamk 
(podjetja)

●  Zavedanje, da je BZ gonilna sila trendov, 
potrošniških navad

●  Prihodnost v rokah pogumnih
●  Potrošniki cenijo tiste BZ, ki izzivajo in 

premikajo meje



NEPOGREŠLJIVO 
RAVNOTEŽJE

BZ

POTROŠNIKTRGOVEC



RAST IN RAZVOJ

ZRELOST

ROJSTVO

ŽIVLJENJSKI 
KROG BZ



“FACE LIFT” BZ

BZ prilagodimo času, prostoru, 
priložnostim, nevarnostim in lastnim 
zmožnostim
Iskanje novih možnosti za uporabo
Vstop na nove trge
Nadgradnja ponudbe 

Inoviranje izdelkov
Ponovno umeščanje BZ
Spreminjanje ali dodajanje novih 
asociacij

Konsistentno in dejavno upravljanje BZ



CILJ MISIJE: 
OBDRŽATI KUPCE

Ustvariti tako vredno BZ, da bi si jo bili 
privrženci pripravljeni tetovirati na telo.

Ustvariti BZ, ki upravlja z življenjskim 
slogom!



DANAŠNJI IZZIV ZA 
UPRAVLJAVCE BZ

● Potrošnika težje definirati 
(zadržanost, previdnost)

● Manj nakupov, ne nujno cenejših 
● Nižanje cene ali promocija?
● Zapomljiva doživetja namesto 

dobrin, storitev

● Digitalizacija!
● Globalne / lokalne blagovne znamke
● Merljivost – uporaba podatkov!?



MARKETING =
NEKAJ MED 
UMETNOSTJO 
IN ZNANOSTJO



NOVA ERA 
POTROŠNIŠTVA ČAS 

(razvoj novih ali 
nadgradnja obstoječih 

izdelkov)

POVPRAŠEVANJE 
(manjše kot pred krizo)

ZVESTOBA 
(manjša globalnim 
znamkam, ohranja 

se slovenskim)

FINANČNI 
VIRI 

(vse manjši)



NOV TREND - 
INDIVIDUALIZACIJA

= PERSONALIZACIJA (npr. Renault 
Clio, P&G “hvala, mama”)

● Nagovarjamo dotične osebe (ne 
več generičnih skupin)

● Prilagajanje načinov komuniciranja 
in ponudbe (dialog!)

● Izdelana strategija nastopa
● Odlična uporabniška izkušnja 

privablja nove potrošnike (mnenjski 
vodje lahko popolni neznanci)



CILJ MISIJE: 
PRIDOBITI KUPCE

Iskanje novih (skupin) potrošnikov
●  Najpomembnejše je poznavanje in 

razumevanje uporabnikov!
●  Kakšne so njihove potrebe danes?
●  Predvideti tudi njihova prihodnja 

pričakovanja in ravnanja!

Bo potrebno prestrukturiranje? (npr. 
Petrol)

Bo potrebno prilagoditi korporativne 
komunikacije? (npr. Fructal/Fruc)



KAKO?

● Različni metodološki prijemi 
(interne, eksterne raziskave)

● Ugotavljanje stičnih točk uporabnika 
in BZ

●  Ohranjanje identitete
●  Konsistentnost
●  Popolna predanost skrbi za svoje 

potrošnike
●  Princip kakovosti
●  Nenehno inoviranje
●  Komunikacija (dialog na spletu, ki 

ga generirajo uporabniki = graditelji 
prihodnosti)



RECEPT USPEHA

● Hitro prilagajanje trgu
● Razmišljati nekaj korakov dlje
● Dolgoročna vizija + izdelana 

strategija
● Jasno opredeljene vrednote in cilji

● Poznavanje tekmecev
● Poznavanje dogajanja znotraj 

kategorije
● Urejena lastniška struktura
● …



PRIMER 
MEDEX



MEDEX DANES

● Navdih črpa v ljudskem izročilu in 
tradiciji čebelarjenja.

● V izdelkih prepletamo tradicijo, 
znanje in darove narave ter 
skrbimo za njihovo preverjeno 
kakovost in varnost.

● Sledimo vodilu »zdravi z naravo« 
in razvijamo inovativne izdelke, 
namenjene različnim potrebam in 
starostim uporabnikov. 

● Eden vodilnih evropskih 
proizvajalcev izdelkov apiterapije 
oz. naravnih prehranskih dopolnil 
na osnovi čebeljih in drugih 
naravnih pridelkov.



NAŠE VREDNOTE

Zaupanje
Inovativnost
Varnost
Znanje
Izkušnje
Tradicija
Slovensko



PREPOZNAVNOST

● Znamka Medex že četrto leto 
na lestvici  TOP 50 si.Brand 
(Društvo potrošnikov za izvajanje 
potrošniških raziskav)

● 99,8 % prepoznavnost BZ Medex v 
Sloveniji (Mediana)

● Best buy award 2013/2014 za 
kategorijo medu

● Medex na uglednem seznamu 
50 slovenskih družb z najvišjo 
bonitetno oceno v letih 2006 
– 2013 (Bonitetna hiša Dun & 
Bradstreet)



MEDEXOVA PONUDBA

MedexovaMedexova ponudbaponudba

HRANA IN 
PIJAČA KOZMETIKA

MED PREHRANSKA 
DOPOLNILA



ZDRAVO
“Nosilke življenja.”

Brez
konzervansov,

aspartama,
acesulfama in

saharina.
OKUSNO
”Okusi, ki

prepričajo vaše
brbončice.”

PRIROČNO
“Vedno pri roki.”

SLASTNA 
KOMBINACIJA, 
KI PREPRIČA 
VAŠE BRBONČICE! 



BELJAKOVINE IN 
NADOMESTILO OBROKA

Beljakovinski 
napitki s kar 50 g 
beljakovin /500 ml.

Tudi v obliki 
beljakovinske
ploščice.

Polnovreden 
obrok v priročni 
ploščici.



https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk

https://www.youtube.com/watch?v=CkvrIngphE8
https://www.youtube.com/watch?v=fZ-fuJgYeC0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk


HVALA, KER 
NAM POMAGATE 
URESNIČEVATI 
NAŠO MISIJO.
ŽE 60 LET.




