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Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Agenda

1. Kaj je strategija? 
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Vprašanja glede strategije?
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Vprašanja glede strategije?

- Kaj ni strategija?
- Kako strategijo pretvoriti v akcijo?
- Kdaj veš, da je strategija dobra?
- Strategija = da smo konkurenčni?
- Strategija = digitalna transformacija?
- Strategija = kot start-upi?
- Strategija = biti inovativen?
- First mover vs Fast follower? (best beats first)
- Strategy: Customer intimacy, Cost leadership, Niche?
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Kaj je strategija?
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Strategija – kje smo, smer (cilj) in kako do tam
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1. Kje smo danes?

2. Kam želimo/cilj?

3. Kaj potrebujemo, da pridemo tja?

1

3
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Zakaj je strategija pomembna?
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Ključni izzivi strategije
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Vir: PWC



Kaj je strategija? In kaj so taktike?
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Ravni strategije v organizaciji
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Strategija vs Taktika

Enaka vsebina. 
Definicija ali je nekaj taktika ali 
strategija je odvisna od fokusa 
ukvarjanja z vsebino                

Raven 1: 
Marketinška strategija:
Social media taktike

Raven 2: 
Strategija social media
Taktike prilagajanja vsebine



V čem je razlika med dobro in slabo strategijo?
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Strategija in rezultati

Google

Apple

Facebook
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Wallmart

Aramco

Peugeot

Fiat

Kodak

Nokia



Strategija in rezultat (prihodek, dobiček, 2017)
... Koliko v Sloveniji?

Google
100 bn usd
30 bn usd

Apple
250 bn usd
80 bn usd

Facebook
40 bn usd
20 bn usd
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Wallmart
500 bn usd
30 bn usd

Aramco
n.a.
Cca 100 bn usd

Peugeot

Fiat

Kodak

Nokia



Primer telekomunikacije
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Strateški cilji

Kakšni so naši krovni poslovni cilji?:
1. Hitra rast za tržni delež in zapiranje trga
2. Optimizacija dobička za prodajo podjetja
3. Transformacija podjetja za preživetje
4. Želimo rast 5% v naslednjem letu ali 50%?
5. Kako se vidimo dolgoročno (5, 10, 15 let v tržnem ekosistemu?)
6. Kaj moramo storiti danes (investicije v tehnologijo, raziskave, 

kader/kompetence), da bomo konkurenčni (=preživeli) čez 5 let?
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Načrti vs Pričakovanja
(plans vs expectations)

1. „Načrtujem...“ – „I plan to...“
- Fokus na želje in lastne potrebe

2. „Pričakujem....“ – „I expect to...“ 
- Fokus na zunanje dejavnike, ki vplivajo na končni rezultat
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Odnos do „strategije“ v organizaciji?
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Odnos do „strategije“ v organizaciji?
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• Formalna vs neformalna strategija

• Obsežni dokumenti vs kratke strategije

• Kratkoročne strategije (=proračun za naslednje leto) vs večletne 
strategije

• Strategija preživetja vs strategija rast vs strategija transformacije

• Razlika med korporacijami, SME, podjetniki



Primer: Prodaja na kategoriji ABC manjša za 28% (2014/2010). 
Trend je zaskrbljujoč in predstavlja tveganje za podjetje. Ključno 
vprašanje je kaj so vzroki za padec prodaje in možni ukrepi?
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Ključni vzroki za manjšo prodajo: spremembe v prodajnih kanalih 
in zmanjšana potrošnja kategorije (potrošnik). Lastne 
marketinško promo aktivnosti negativno vplivale na prodajo. 
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Vzvodi za rast prihodkov: 1. sodelovanje s prodajnimi in 
distribucijskimi partnerji; 2. naslavljanje potrošnikov (PR,ipd). 
Vzvodi za dobiček: 1. optimizacija promocij; 2. optimiz. portfelja
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Naslednji koraki: priprava akcijskih načrtov (prodajni partnerji in 
optimizacija portfelja); podrobnejša analiza vzrokov zmanjšane 
potrošnje; pravila za promocije in akcijski načrt
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Področje rasti Vzvod KPI Rezultat Odgovorna 
oseba

Rok

Prihodki Sodelovanje in pogajanje s 
prodajnimi partnerji

2016 Pokritost trga na 
raven 2010

Akcijski načrt

Prihodki Naslavljanje potrošnikov Zmanjšati padec iz tega 
naslova na 50% 2016 
glede na 2010

Podrobnejša analiza
vzrokov

Dobiček Optimizacija promo aktivnosti Povečati prihodek za 
3%, Dobiček za 12%, 
2016 glede na 2014

Številčno opredeljena 
pravila za promo 
aktivnosti in akcijski načrt

Dobiček Optimizacija portfelja Povečati prihodek za 
5%, Dobiček za 20%, 
2016 glede na 2014

Akcijski načrt

Strukturno Vzpostavitev rednega spremljanja 
podatkov

tip analize izvesti v 
enem tednu

Procesi za zajemanje in 
shranjevanje podatkov



Trije ključni elementi strategije: 
1. diagnoza okolja in naših omejitev, 
2. ključne usmeritve, 3. implementacijski načrt (koherenca)
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Postavljanje diagnoze je osnova in prvi korak na poti do priprave 
strateških opcij, na koncu se sprejme odločitev glede 
najprimernejše strategije in njena implementacija
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Kaj se dogaja v okolju, v katerem poslujem in kako sem pripravljen na 
spremembe?

Kaj se bo najverjetneje dogajalo v našem okolju?

Na kakšen način se lahko najbolje prilagodim spremembam?

Katero opcijo (strategijo) bomo skupaj izbrali?

Kdo vse je ključen pri implementaciji strategije?

Diagnoza

Predvidevanje

Iskanje poti

Izbira poti 
(strategije)

Implementacija



Postavljanje diagnoze je osnova in prvi korak na poti do priprave 
strateških opcij, na koncu se sprejme odločitev glede 
najprimernejše strategije in njena implementacija
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Primer: Na trgu obstajajo 4 podjetja, ki imajo posamezno 
pozicijo na slovenskem trgu jogurtov. Mi prihajamo iz 
podjetja „Old school“
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RUMENI ZELENI

RDEČIMODRI

Premium
marža

Relativni tržni delež

Visoka

Nizka

Nizek Visok



Pri diagnozi okolja (eksterni dejavniki ) spremljamo 
ključne dejavnike, ki posredno vplivajo na našo 
pozicijo na trgu in okolje spreminjajo.
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Konkurenca in trg Potrošnik Makroekonomsko 
okolje Ekosistem

Izberite dejavnike, za katere smatrate, da so glede na pozicijo vašega podjetja najbolj pomembni



Pri analizi internih dejavnikov se osredotočimo na 
pogled podjetja z vidika zmožnosti, da se prilagaja na 
spremembe dejavnikov in vpliva na okolje,
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Poslovni rezultati Organizacija in 
procesi Viri IT

Izberite dejavnike, za katere smatrate, da so glede na pozicijo vašega podjetja najbolj pomembni



Primer diagnoze okolja
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Konkurenca in trg

• Novi izdelki na trgu

• Pridobivanje tržnega 
deleža ključnega 
konkurenta (rast iz 15% 
na 20%

• Večje MKT investicije
konkurentov v 
primerjavi s prejšnjim 
letom za 40%

• Rast trga na 2 
kategorijah po 10%, 
padec trga na drugih 
dveh kategorijah za 5% 
pri vsakem

Potrošnik

• Večja prisotnost na 
digitalnih medijih 
(povečanje za 20%)

• Strmenje k bolj zdravem 
življenju

• Povečana uporaba 
cenejših izdelkov

• Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Makroekonomsko 
okolje

• Gospodarska rast 2%

• Inflacija 1,5%

• Stopnja brezposelnosti 
se je povečala na 11%

• Razvoj infrastrukture na 
področju gradnje 
avtocest

Ekosistem

• Sindikati zahtevajo višje 
plače znotraj industrije

• Uvedba zakonodaje, ki 
otežuje uvoz novih 
surovin in podaljšuje čas 
uvoza za 20%

• Promoviranje zdravega 
načina življenja



Primer diagnoze internih dejavnikov / podjetja
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Poslovni rezultati

• Padec prodaje na ključni 
kategoriji

• Padec EBITDA marže

• Povečanje stroškov 
administracije

• Potrebne investicije za 
povečanje kapacitet

Organizacija in 
procesi

• Organizacijska struktura 
ne omogoča 
fleksibilnega odziva na 
spremembe trga

• Dolgotrajna 
komunikacija med 
oddelki

• Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

• Pomanjkanje matrik 
odgovornosti za 
sprejemanje odločitev 
(RACI)

Viri

• Omejeni finančni viri

• Zmanjšanje števila 
zaposlenih ob enakem 
obsegu prodaje

• Pomanjkanje znanja za 
razvoj novih izdelkov, ki 
so trenutno v trendu

• Neustrezni kadri na 
najbolj ključnih delovnih 
mestih

IT

• Pomanjkanje CRM baze 
za upravljanje s 
strankami in analizo 
njihovih specifik

• Preveč raznolike 
programske opreme in 
zastarele rešitve



Kako prioritiziramo izzive?
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Primer zunanjega dejavnika, ki po naši oceni 
najbolj kritično vpliva na poslovanje podjetja
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Konkurenca in trg

• Novi izdelki na trgu

• Pridobivanje tržnega 
deleža ključnega 
konkurenta (rast iz 15% 
na 20%

• Večje MKT investicije
konkurentov v 
primerjavi s prejšnjim 
letom za 40%

• Rast trga na 2 
kategorijah po 10%, 
padec trga na drugih 
dveh kategorijah za 5% 
pri vsakem

Potrošnik

• Večja prisotnost na 
digitalnih medijih 
(povečanje za 20%)

• Strmenje k bolj zdravem 
življenju

• Povečana uporaba 
cenejših izdelkov

• Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Makroekonomsko 
okolje

• Gospodarska rast 2%

• Inflacija 1,5%

• Stopnja brezposelnosti 
se je povečala na 11%

• Razvoj infrastrukture na 
področju gradnje 
avtocest

Ekosistem

• Sindikati zahtevajo višje 
plače znotraj industrije

• Uvedba zakonodaje, ki 
otežuje uvoz novih 
surovin in podaljšuje čas 
uvoza za 20%

• Promoviranje zdravega 
načina življenja

Izbran ključen element pri diagnozi okolja, 
kateremu se želimo strateško prilagoditi



Primer internega dejavnika, ki po naši oceni 
najbolj kritično vpliva na uspešnost podjetja
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Poslovni rezultati

• Padec prodaje na ključni 
kategoriji

• Padec EBITDA marže

• Povečanje stroškov 
administracije

• Potrebne investicije za 
povečanje kapacitet

Organizacija in 
procesi

• Organizacijska struktura 
ne omogoča 
fleksibilnega odziva na 
spremembe trga

• Dolgotrajna 
komunikacija med 
oddelki

• Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

• Pomanjkanje matrik 
odgovornosti za 
sprejemanje odločitev 
(RACI)

Viri

• Omejeni finančni viri

• Zmanjšanje števila 
zaposlenih ob enakem 
obsegu prodaje

• Pomanjkanje znanja za 
razvoj novih izdelkov, ki 
so trenutno v trendu

• Neustrezni kadri na 
najbolj ključnih delovnih 
mestih

IT

• Pomanjkanje CRM baze 
za upravljanje s 
strankami in analizo 
njihovih specifik

• Preveč programske 
opreme za 

Izbran ključen element pri diagnozi internih dejavnikov:
Nekomuniciranje med marketingom in prodajo rezultira v poznem 

pridobivanju informacij glede staranja potrošnikov



Fokus: Prioritizacija poslovnih izzivov
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Poslovni 
učinek 

Enostavnost 
implementacije

Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo



Primer našega podjetja
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Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo
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(strategije)

Implementacija



Primer našega podjetja
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Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

Celoten domači trg ne 
bo rasel v naslednjih 
letih

Obstoječe ciljne skupine 
ne omogočajo dodatne 
rasti v tržnem deležu

Brez dobrega sod. Med 
mkt. in prodajo ne bo 
želenih rezultatov
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(strategije)
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Primer našega podjetja
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Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

1. Ohraniti fokus na domačem trgu vs prodor v tujino
2. Združevanje oddelka prodaje in marketinga vs izboljšanje procesov komunikacije
3. Izdelava novih izdelkov za mlajše potrošnike vs pomladitev BZ
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Predvidevanje

Iskanje poti

Izbira poti 
(strategije)

Implementacija

Celoten domači trg ne 
bo rasel v naslednjih 
letih

Obstoječe ciljne skupine 
ne omogočajo dodatne 
rasti v tržnem deležu

Brez dobrega sod. Med 
mkt. in prodajo ne bo 
želenih rezultatov



Primer našega podjetja
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Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

1. Ohranitev deleža v Sloveniji in fokus na Hrvaško preko obstoječih partnerjev, 
2. Pomladitev blagovne znamke in obstoječi izdelki, 
3. Priprava prilagoditve organizacije in procesov komunikacije med marketignom in prodajo
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Celoten domači trg ne 
bo rasel v naslednjih 
letih

Obstoječe ciljne skupine 
ne omogočajo dodatne 
rasti v tržnem deležu

Brez dobrega sod. Med 
mkt. in prodajo ne bo 
želenih rezultatov

1. Ohraniti fokus na domačem trgu vs prodor v tujino
2. Združevanje oddelka prodaje in marketinga vs izboljšanje procesov komunikacije
3. Izdelava novih izdelkov za mlajše potrošnike vs pomladitev BZ



Primer našega podjetja
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Stagnacija prihodkov 
zadnja 3 leta

Staranje ciljnih skupin 
na ključnih kategorijah

Nekomuniciranje med 
marketingom in prodajo

Opredelitev aktivnosti, kako izvesti strategi na nivoju posameznega koraka in dodelitev 
odgovornosti za izvedbo
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Predvidevanje

Iskanje poti

Izbira poti 
(strategije)

Implementacija

Celoten domači trg ne 
bo rasel v naslednjih 
letih

Obstoječe ciljne skupine 
ne omogočajo dodatne 
rasti v tržnem deležu

Brez dobrega sod. Med 
mkt. in prodajo ne bo 
želenih rezultatov

1. Ohraniti fokus na domačem trgu vs prodor v tujino
2. Združevanje oddelka prodaje in marketinga vs izboljšanje procesov komunikacije
3. Izdelava novih izdelkov za mlajše potrošnike vs pomladitev BZ

1. Ohranitev deleža v Sloveniji in fokus na Hrvaško preko obstoječih partnerjev, 
2. Pomladitev blagovne znamke in obstoječi izdelki, 
3. Priprava prilagoditve organizacije in procesov komunikacije med marketignom in prodajo



Implementacijski načrt je sestavljen iz korakov, ki jih 
razumemo kot potrebne, da dosežemo željen cilj, ki je bil 
opredeljen pri postavitvi strategije

41

Ključni koraki

Zadolžene osebe

Časovni okvir

Realen načrt

Pomembni mejniki

Elementi Ključno vprašanje

• Katere korake moramo preiti na poti do cilja?
• A poznamo korake, oziroma jih znamo pripraviti?

• Kdo bo pripravil implementacijski načrt?
• Kdo bo odgovoren za implementacijo glede na akcijski načrt?

• Kakšen je časovni okvir celotne implementacije in posameznih 
korakov?

• Kdo nadzira izvajanje v skladu s časovnico?

• A je pripravljen načrt realen in ali ga bomo resnično lahko izvedli z 
razpoložljivimi viri?

• Kateri so pomembni mejniki implementacije in kdo ob doseganju 
mejnika preveri napredek?



Primer časovnice po opredelitvi strategije in 
potrditvi implementacijskega načrta
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Jun Jul Aug
06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08.

Pogajanja s trgovci za vstop na Hrv.

17.07.2016

g.Novak

g.Novak

24.08.2016

ga.Klepec

Opredelitev aktivnosti ter 
časovnice za pomladitev BZ

15.06.2016

g.Novak

08.08.201628.06.2016

g.Ban

Aktivnost

ga.Horvat

Izvedba delavnic za predstavitev 
korakov implementacije

Izvedba MKT aktivnosti

Začetek proizvodnje in 
zagotovitev 10.000 izdelkov

Priprava seznama izdelkov
za nove ciljne skupine (Mlade)

Odgovorna
oseba

Mejniki



Posledica krovne korporativne strategije je pogosto 
tudi reorganizacija podjetja

43

CEO

Sales Prod. R&D Mkt. HR. Product SBU Product SBU Product SBU

CEO
Corp Support

CS

Client-facing
Delivery

Client-facing 
Delivery

Client-facing
Delivery

CS CS

Functional Organisation Functional Organisation Divisional OrganisationDivisional Organisation



Strategija in kultura = implementacija
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Povzetek ključnih elementov
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Poznajte okolje

Faz ni možno preskakovat

Okvir implementacije realno 
pripravit in dobro premislit

Dodelite odgovornosti

Poznajte svoje notranje omejitve 
in zmogljivosti

Imejte na očeh kaj se dogaja v vašem okolju, predvsem tiste stvari, ki 
pomembno vplivajo na vaše podjetje

Pri pripravi strategije in implementacijskega načrta morate opraviti 
diagnozo okolja ter na podlagi tega po posamezni fazi pripraviti 
implementacijski načrt

Preden se lotite implementacije, dajte dobro razmislit, ali ste 
opredelili ključne elemente in postavili pravilno diagnozo. Velja, da 
raje porabite kak dan več, kot pa da greste v napačno smer

Vsak deležnik pri implementaciji naj ima svojo vlogo in odgovornost 
jasno dodeljeno

Realno ocenite vaše omejitve in pripravite strateške usmeritve na 
podlagi realnega stanja, ali pa stanje izboljšajte



Primer: časovnice priprave strategije
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ImplementacijaPriprava načrta 
implementacije strategije

Opredelitev opcij in 
uskladitev z vodstvom

Ak
tiv

no
st
i

Analiza podjetja in ključnih 
aktivnosti

• Analiza poslovnih rezultatov, 
osredotočenost na prihodkovne vire

• Analiza posameznih storitvenih 
stebrov

• Analiza obstoječe organizacije in 
virov

• Na podlagi internih podatkov 
pripraviti analize ključnih trgov, kjer 
je podjetje prisotno

• Izvedba delavnic s ključnimi 
deležniki v podjetju za potrditev 
razumevanja trenutnega stanja in 
smernic za izdelavo strategije

• Opredelitev potencialnih novih 
prihodkovnih virov na ključnih trgih na 
podlagi delavnice z vodstvom

• Ocena potenciala obstoječih in novih 
prihodkovnih virov

• Ocena kompleksnosti posameznega 
prihodkovnega vira na podlagi 
upoštevanja operativnih in finančnih 
omejitev

• Prioritizacija posameznega 
prihodkovnega vira

• Priprava opcij za strateško usmeritev, ki 
upoštevajo izbrane prihodkovne vire in s 
tem povezane potrebe po virih

• Izvedba delavnice za potrditev opcij

• Izvedba delavnice in izbira opcij 
strateške usmeritve na podlagi izbranih 
prihodkovnih virov in kompleksnosti

• Priprava ključnih korakov 
implementacije

• Izdelava RACI matrike po posamezni 
aktivnosti implementacije

• Priprava časovnice implementacije z 
upoštevanjem omejenosti internih 
virov za izvedbo

• Implementacija 
posameznih korakov na 
podlagi 
implementacijskega 
načrta

3-4 tedni 4-6 tednov 2 tedna

1 2 3 4



Strategija je na krovni ravni odvisna od 
ambicij/potreb in želja podjetja (DNA) in pa dinamike 
znotraj industrije

47
Vir: A.T. Kearney



48
Vir: A.T. Kearney



Primer: Pozicija v matriki nam da izhodišče za 
krovno usmeritev poslovne strategije

49
Vir: A.T. Kearney



Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Framework in ključni parametri strategije

Framework

51

Ključni parametri strategije:
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Prvi korak strukturiranega pristopa je, da iz nabora 
znanih modelov izberemo najprimernejšega za dano 
situacijo

53



Strategy Canvas
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Primer 1: V primeru Podjetja A pomočjo 
PESTEL analize opredelimo priložnosti za rast

55

Izbira modela

Uporaba modela

E
EKONOMSKI

L
„LEGAL“

P
POLITIČNI

E
EKOLOŠKI

S
SOCIALNI

T
TEHNOLOŠKI

ANALIZA

Izziv

• Situacija: 
• Tržni delež Podjetja A na slovenskem trgu upada. 
• Zmanjšuje se prodaja kategorije za dom

• Cilj: 
• Opredelitev potenciala rasti (potencialno 

zanimivih kategorij) na slovenskem trgu. 

P
POLITIČNI

E
EKONOMSKI

S
SOCIALNI

T
TEHNOLOŠKI

E
EKOLOŠKI

L
„LEGAL“

• 10 % rast števila enoosebnih in 
malih gospodinjstev (do 3 osebe) 
v zadnjih treh letih. 

• 45 % potrošnikov iz malih 
gospodinjstev  na trgu pogreša 
ponudbo nove izdelke znotraj 
kategorije

• 52 % potrošnikov varčuje z 
energijo. 80 % izmed teh verjame, 
da bi bili izdelki bolj ekološko 
varčni. 

Na trgu obstaja nezadovoljena potreba potrošnikov po relevantni 
kategoriji ekoloških izdelkov za mala gospodinjstva. 



PESTEL analiza nas vodi pri ugotavljanju dejavnikov iz 
širšega zunanjega okolja, ki vplivajo na poslovanje

56

Prikaz modela O modelu

Set skupin dejavnikov, ki lahko vplivajo na podjetje. Gre za dejavnike, ki 
nastajajo v širšem okolju podjetja, na katere podjetje načeloma ne more 
vplivati, mora pa se jim prilagajati. 

+ Učinkovit model za določanje priložnosti in nevarnosti
+ Primerno ogrodje  za razumevanje dogajanja v širšem okolju (kaj 
vpliva oziroma bi lahko vplivalo na naročnikovo situacijo in kako 
vpliva)…
- Časovno potratna metoda (izbrati je potrebno le relevantne dejavnike) 

Primeri virov informacij

E
EKONOMSKI

T
TEHNOLOŠKI

P
POLITIČNI

S
SOCIALNI

• Euromonitor
• WorldBank Political Stability
• IMF, WEF Competitiveness

ranking

• Center za raziskave javnega 
mnenja

• Diplomska dela
• Google

• RIS 
• Trendwatching
• Warc

E
EKONOMSKI

L
„LEGAL“

P
POLITIČNI

E
EKOLOŠKI

S
SOCIALNI

T
TEHNOLOŠKI

ANALIZA

E
EKOLOŠKI

• ARSO
• Umanotera
• Google

L
„LEGAL“

• Uradni list
• Državni zbor

• Banka Slovenije
• SURS
• Plačljive ekonomske baze 
• UMAR
• Krovna združenja (npr. GIZ)



Primer 2: V primeru Podjetja B, ki izgublja pozicijo 
kot kakovosten smo s pomočjo analize Porterjevih 5 
silnic opredelili glavno primerjalno prednost

57

Izbira modela

Uporaba modelaIzziv

• Situacija: 
• Podjetje B izgublja ugled in pozicijo kakovostnega.
• Podjetje B jeseni načrtuje izboljšanje ponudbe. 

• Cilj : 
• Priprava strategije pozicioniranja na trgu. 

Oblikovanje glavne primerjalne vrednosti: Podjetje B.
Fokus na dimenzijo, kjer je podjetje močno in kjer kultura podjetja 
ustreza  usmeritvi

PANOŽNA 
KONKURENCA

Pogajalska moč 
DOBAVITELJEV

Pogajalska moč KUPCEV

Nevarnost vstopa 
NOVIH 

KONKURENTOV

Nevarnost 
SUBSTIUTOV

Nevarnost vstopa 
NOVIH KONKURENTOV

Pogajalska moč 
DOBAVITELJEV

Nevarnost SUBSTIUTOV

Pogajalska moč KUPCEV

Panožna KONKURENCA • Novi poslovni modeli v branži 
ustvarjajo pritisk tako na prihodke 
kot tudi profitabilnost. 

• Potrošniki konkurenco opisujejo kot 
cenejšo, bolj inovativno in 
kakovostnejšo. 



Porterjevih 5 silnic nam pomaga pri opredelitvi 
strukture panoge in njene privlačnosti

58

Prikaz modela O modelu

5 dejavnikov, ki usmerja analizo panoge  (kombinacija vseh 5-ih dejavnikov 
določa strukturo panoge) in konkurenčni položaj preučevanega podjetja. 

+ Enostavno vodilo pri ocenjevanju strukture panoge
+ Še posebej primerno za ocenjevanje  stopnje privlačnosti za vstop  ali za 
opredelitev trenutnega konkurenčnega položaja
- Vsi elementi niso enako pomembni (odvisno od panoge, ki jo 
preučujemo)

Primeri virov informacij

DOBAVITELJI KUPCI

PANOŽNA KONK.
NOVI 

KONKURENTI

• Interni pregledi
• Slovenska in evropska 

združenja (npr. GIZi)
• Media buying

• Intervju pregledi
• Spletne strani dobaviteljev

• Google
• Urad za intelektualno lastnino 

(pregled patentov)
• Raziskave o lojalnosti potrošnikov

• Raziskave
• Forumi, Facebook
• Poročila raziskovalnih
• Diplomsko delo

PANOŽNA 
KONKURENCA

SUBSTITUTI

• Google
• Pregled spletnih 

trgovin
• Spletne strani, 

katalogi podjetij s 
substituti

Pogajalska moč 
DOBAVITELJEV

Pogajalska moč KUPCEV

Nevarnost vstopa 
NOVIH 

KONKURENTOV

Nevarnost 
SUBSTIUTOV



Primer 3: Pri FMCG proizvajalcu smo s pomočjo modela 
4P razvili izhodišča za portfelj izdelkov in znamk

59

Izbira modela

Uporaba modelaIzziv

• Situacija: 
• Nabor različnih linij znamk in produktnega portfelja

• Cilj : 
• Opredeliti izhodišča optimizacijo produktnega portfelja 

in portfelja znamk

P
PRICE

P
PROMOTION

P
PRODUCT

P
PLACE

P
PEOPLE

P
PHYSICAL 

EVIDENCES

P
PROCESSES

STORITVE

IZDELKI



Model 4P deluje kot opomnik ključnih elementov, ki 
jih je potrebno upoštevati za celostno analizo

60

Prikaz modela O modelu

T.i. marketing mix se uporablja kot vodilo/opomnik pri pripravi 
strateško-marketinških zamisli. Usmerja analizo in pripravo 
marketinških aktivnosti. 

+ Enostaven model
+ Deluje kot opomnik („škatla orodij“) 
+ Primerno ogrodje  za razumevanje dogajanja v širšem okolju 
(kaj vpliva oziroma bi lahko vplivalo na naročnikovo situacijo in 
kako vpliva)…

Primeri virov informacij

P
PRICE

P
PROMOTION

P
PRODUCT

P
PLACE

P
PEOPLE

P
PHYSICAL 

EVIDENCES

P
PROCESSES

STORITVE

IZDELKI

P
PRICE

P
PROMOTION

P
PRODUCT

P
PLACE

• Lastni podatki
• Nielsen podatki
• Letna poročila (AJPES)
• Forumi

• Spletne trgovine 
• Letaki
• Nielsen baza

• Interni pregled po prodajnih kanalih
• Obisk prodajnih kanalov in zapis značilnosti

• YouTube
• Google
• SOZ, Effie.com
• Facebook



Primer 4: Piramida moči znamke nam je pomagala 
pri oblikovanju relevantnih marketinških ciljev za 
podjetje s kozmetične industrije

61

Izbira modela

Uporaba modelaNaročnikov izziv

• Situacija: 
• Podjetje ne meri moči znamke. 
• Marketinške cilje postavlja na osnovi subjektivnih ocen. 

• Cilj: 
• Opredelitev moči znamke in „nivojev“ kjer znamka 

neučinkovito nagovarja potrošnike. 

RECOGNITIONRECOGNITION

EXPERIENCEEXPERIENCE

CONSIDERATIONCONSIDERATION

USAGEUSAGE

PRIMARY 
USER

PRIMARY 
USER

XY %XY %

XY %XY %

XY %XY %

XY %XY %

• Potrošniki 
prepoznajo 
blagovno 
znamko, ko jo 
vidijo, a je ne 
preizkusijo. 

Oblikovanje marketinškega cilja: Pri potrošnikih je potrebno spodbujati 
preizkus izdelkov podjetja.



S piramido moči znamke lahko ugotovimo kje se 
nahajajo naši potrošniki na poti od poznavanja 
znamke do lojalnosti 

62

Prikaz modela O modelu

Odgovor na vprašanje kako blizu je potrošnikom znamka in kakšna 
je njena moč na posameznih indikatorjih (nivojih). 

+ Enostavna primerjava s konkurenčnimi znamkami
+ Hiter vpogled v to na katerem nivoju ima znamka 
slabost/prednost 
- Izvira iz izjav potrošnikov in se ne ujema nujno s prodajnimi 
podatki 
- Mnenje preko razlicnih kanalov in ne uposteva specifik izdelkov

Primeri virov informacij

• Raziskave Brand Track 
• Spletne strani raziskovalnih inštitucij 
• Predavanja  podjetij ali raziskovalnih agencj) na konferencah (npr. DMS, SMK)
• Primarna raziskava – Survey Monkey (pazljivost pri interpretaciji zanesljivosti rezultatov!)
• Pregled plačljivih baz

RECOGNITIONRECOGNITION

EXPERIENCEEXPERIENCE

CONSIDERATIONCONSIDERATION

USAGEUSAGE

PRIMARY 
USER

PRIMARY 
USER

XY %XY %

XY %XY %

XY %XY %

XY %XY %

RECOGNITIONRECOGNITION

EXPERIENCEEXPERIENCE

CONSIDERATIONCONSIDERATION

USAGEUSAGE

PRIMARY 
USER

PRIMARY 
USER



Customer Decision Tree
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Blag. skupina

Namen

Velikost

Okus

Design

Cena

Blag. znamka

Bonboni

Obrok doma

100g ali manj

Sadni

V škatli

Srednja raven

Trgovska 
znamka

Obrok v službi

Več kot 100g

Čokoladni

V vrečki

Nižja raven

Blag. znamka

Pomembnost posameznih značilnosti izdelkov v BS pri nakupni odločitvi
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Primer 5: S pomočjo analize nakupnega lijaka znamke 
avtomobilov smo pridobili razumevanje o poteku nakupa in 
točkah nezadovoljstva v nakupnem procesu 

64

Izbira modela

Uporaba modelaIzziv

• Situacija: 
• Podjete ne pozna nakupnega procesa potrošnikov in ne 

meri konverzije med posameznimi fazami lijaka. 

• Cilj : 
• Razumevanje nakupnega lijaka in identificiranje izzivov na 

posameznih stopnjah.  

Na osnovi razumevanja potrošnikovega odločanja in nakupnega 
procesa smo ugotovili, da potrošniki poznajo avto stranke in ga 
umestijo v izdelčni set, a niso zadovoljni z možnostjo testnih voženj 
(premalo vozil na razpolago).

Prepoznavanje potreb

Iskanje informacij in 
primerjava alternativ

Nakup

Poprodajna
storitev

Potrebujem nov avto. Slišal sem, 
da je njihov avto poceni. 

Na forumih kot dobro alternativo 
omenjajo drugo znamko. 

Odpravim se  v prodajni salon 
stranke in konkurenta na testno 

vožnjo. 

Kupil sem avto konkurenta

Opraviti moram redni servis. Prepoznavanje potreb

Iskanje informacij in 
primerjava alternativ

Nakup

Poprodajna
storitev



Z analizo nakupnega lijaka spoznamo potrošnikov nakupni 
proces in identificiramo izzive na posameznih fazah

65

Prikaz modela O modelu

Prikazuje tipične faze med katerimi prehaja potrošnik, ko se odloči 
za nakup določenega izdelka/storitve. Obenem pomaga 
identificirati ozka grla/izzive v nakupnem procesu, kjer konverzija 
na višjo raven ni optimalna. 

+ Vodilo za razumevanje in poznavanje potrošnikovega procesa 
nakupovanja
+ Osnova za identifikacijo prednosti in slabosti podjetja/znamke 
in zasnovo priložnosti
- Ne zajema multichannel dinamike

Primeri virov informacij

• Lastne Raziskave o potrošnikih
• Spletne strani raziskovalnih inštitucij 
• Predavanja  konkurentov ali raziskovalnih agencj) na konferencah (npr. DMS, SMK)
• Primarna raziskava – Survey Monkey anketni vprašalnik, fokusne skupine (pazljivost pri interpretaciji 

zanesljivosti rezultatov!)
• Časopisni članki na relevantne teme

Prepoznavanje potreb

Iskanje informacij in 
primerjava alternativ

Nakup

Poprodajna
storitev

Prepoznavanje potreb

Iskanje informacij in 
primerjava alternativ

Nakup

Poprodajna
storitev



Primer 6: Program zvestobe 

1. Program zvestobe v prvi vrsti ni namenjen večanju zvestobe med potrošniki 
(uplift do 3% prihodkov), temveč zbiranju podatkov o potrošnikih za optimizacijo 
4P/7P, inoviranju ipd. 

2. Analiza vedenja potrošnikov – tržna raziskava ali raziskave o vedenju potrošnikov 
v posamezni branži 

3. Analiza učinkov programa zvestobe na poslovanje: pričakovani realni učinki na 
prihodek in dobiček vs stroški – vhodni parametri so ključni

4. Design delovanja programa zvestobe, npr. točke (1 eur = 1 točka) vs 
popust/cashback na izbranih izdelkih

5. Kompleksnost implementacije in realna ocena rabe / monetizacije tako 
pridobljenih podatkov.  
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Primer 7: promo strategija

67



Triangulacija = zanesljivost ključnih podatkov

68



Milenials so ključni za povečanje porabe za 
„experiences“

69



Še drugi dejavniki vplivajo na porabo,             
npr. dvig cen vstopnic
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Average ticket prices for big arena gigs have doubled since the late 1990s, the BBC has 
found. Taking inflation into account, prices have risen by 27%.



Potrošnja ostalih segmentov

71



Potrošniki menijo, da si lahko vedno manj 
privoščijo…
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Potrošniki menijo, da si lahko vedno manj 
privoščijo…
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Triangulacija = potrebna investicija časa, 
potrebne primerne (analitične) kompetence
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Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Kaj dejansko poganja rast podjetij?*

76
* McKinsey

Identifikacija:

Momentum: 
ključne ciljne skupine, 
izdelki, trgi, ipd

M&A: 
Trženjsko 
komplementarna 
podjetja in partnerji



Alternativne strategije

1. Povezovanje s partnerji
2. Prehod v novo industrijo

77



Primeri partnerstev pri B2C trženju in prodaji: 
kratkoročne promocije, co-brandingi

78



80% tehnoloških podjetij ima sklenjena 
strateška partnerstva. Podjetja pogosto 
outsourcajo tudi osnovno dejavnost
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Nadgradnja blagovnih znamk z dodatno 
ponudbo s pomočjo partnerjev
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Povezovanja med podjetji se razlikujejo glede 
na stopnjo povezanosti med njimi

81

Transakcijsko
povezovanje Strateško partnerstvo Joint venture M&A

Cilj

• Dostop do specifičnih,
že obstoječih 
elementov 
povezovanja, npr. 
prodajnih poti

• Ustvarjanje skupne 
dodane vrednosti 
preko upravljanja s 
tveganji, investicijami 
in resursi

• Podjetji združita kapital 
in ustanovita skupno in 
ločeno podjetje

• Eno izmed podjetij 
prevzame drugo, 
skupaj z intelektualno 
lastnino, zaposlen imi 
in sredstvi

Značilnosti

• Sodelovanje v 
majhnem obsegu

• Specifični cilji
• Časovno omejeno 

sodelovanje

• Dolgoročno 
sodelovanje

• Recipročno razmerje
• Usklajena strategija

• Dolgoročno 
sodelovanje, vendar
časovno omejeno

• Vsako podjetje ohrani 
lastne dejavnosti in 
nadaljujejo svojo 
poslovno pot

• Trajno, pravno 
zavezujoče
sodelovanje

• Eno izmed podjetjij 
prevzame formalni 
nadzor nadr drugim 
podjetjem

Primer

Nizek Visok

Strošek, pravna in integracijska kompleksnost



Ključni razlogi povezovanje podjetij v 
partnerstva *

82

Nefinančno strateško povezovanje podjetjem omogoča hitrejšo rast brez stroškov, tveganj in kompleksnostjo, ki 
so povezana z M&A. 

Hkrati se ohrani moment inovativnosti med različnimi podjetji

26%
23%

Prodaja in/ali 
distribucija

19%

Raziskave 
in razvoj

54%

22%

Dizajn / 
Oblikovanje

42%

Proizvodnja Izmenjava 
tehnologij

Trženje/ 
promocija

Velika podjetja

Posamezniki
Strateška partnerstva

40%

Vlade
Univerze Ostalo

19%

27%

Srednja in majhna podjetja

*pogosto podjetja sklepajo partnerstva iz več različnih razlogov
Vir: An overview of strategic alliances (Elmuti, Kathawala), GE Global Inovation Barometer (2011); 



Vzroki zakaj 50% partnerstev ni uspešnih: 
neopredeljeni razlogi in cilji za partnerstvo, 
nekompatibilnost med podjetji

83

Ključni vzroki za neuspeh Opis

1. Podjetje ne opredeli dobro razlogov, zakaj si 
želi v partnerstvo

• Pomanjkanje vpletenosti vodstva
• Nepravilno izbran partner
• Nepravilno izbrana oblika partnerstva

2. Nameni in cilji med partnerji niso dovolj 
dobro opredeljeni

• Brez konkretno opredeljenih namenov, ciljev, časovnice, 
potrebnih investicij

• Nejasno opredeljene vloge in odgovornosti med 
partnerjema ter časovnica usklajevanja

3. Nekompatibilnosti med partnerji se ne 
razrešijo

Razlike v:
• Velikosti med podjetji
• Kulturi
• Strategiji
• Upravljanju
• Zaupanju

4. Partnerstvo le potencira slabosti 
posameznega podjetja

• Eno od podjetjij je precej večje o drugega in se to odraža v 
partnerstvu

• Dve manjši podjetji postaneta soodvisni



Alternativne strategije

1. Povezovanje s partnerji
2. Prehod v novo industrijo

84



Zakaj prihaja do pojava X-industry iniciativ? 
In zakaj sedaj

85

PRITISKI NA PRIHODKE IN 
DOBIČEK PODJETIJ:
1. Omejena rast BDP
2. Spremembe potrošnikov
3. Klasični konkurenti
4. Novi digitalni konkurenti

AMBICIJE IN PRILOŽNOSTI PODJETIJ:
1. Podjetja so pripravljena na rast
2. (Pozitivne) izkušnje in razumljene kompetence
3. Partnerstva in sinergije
4. Spremembe v zakonodaji

X-industry iniciative



X-industry iniciative podjetja vidijo kot priložnost za 
dodatno rast, hkrati pa so lahko tudi sama »žrtev« 
vstopa novih igralcev v njihovo industrijo

86

• Primeri x-industry v Sloveniji in tujini 

• Telenor je v Srbiji 
ustanovil svojo banko

• Orange ponuja e-
denarnico Cash

• Deutche Telekom je 
razvil odprto Connected
Home platformo

• Telekom Slovenije je 
postal ponudnik 
elektrike

• Petrol ponuja elektriko, 
plin, telefonijo,  kavo in 
postaja resen „grocery“ 
igralec

• Pošta: položnice, e-
commerce

• Mercator: položnice, e-
commerce, gorivo



Ključni izzivi prehoda v novo industrijo

1. „grass is always greener...“

2. Fokus na nove prihodkovne vire vs „core“ business

3. Sprememba kulture in prilagoditev/gradnja kompetenc in 
organizacije

4. Odločitev: Build, Buy, Partner?
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Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Trends: Back to the future

89

1985 (1955, 2015)



90



Moramo slediti (tehnološkim) trendom
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Moramo slediti tehnološkim trendom
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Moramo se digitalizirati
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Moramo se digitalizirati
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Moramo se digitalizirati
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Timing in fokus tehnoloških sprememb:
pogled s strani trga in uporabnikov
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Moramo uporabljati napredno analitiko
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Moramo uporabljati napredno analitiko
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Moramo uporabljati napredno analitiko
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Linear Programming: 
1827 – Fourier

Simplex Algorithm: 
1946 – Dantzig

Ekstrem funkcije več 
spremenljivk z 
robnimi pogoji. 
(srednja šola)

Funkcija v Excelu > 
10 let



AI, ML, ...
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The field of AI research was 
founded in a workshop at 
Dartmouth College in 1956.



Ključni izzivi za data driven organizacije

101
Vir: MIT Sloan 



Smernice glede novih tehnologij / novih 
rešitev / novih prijemov

1. Hiter pregled zgodovine, kako se je tehnologija / nov prijem razvijal skozi čas in kaj so bile 
prelomne točke, (npr. Napredna analitika)

2. Zakaj je danes/jutri pravi čas za rabo v naši organizaciji? (npr. ima to dejansko dodano 
vrednost in smo evolucijsko zreli za to?)

3. Zakaj nismo uporabljali že prejšnje „generacije“ podobnih rešitev? Nekaj dodatnih 
„features“ ne odpravlja nujno ključnih izzivov. (npr. če nismo uporabljali naprednih funkcij 
Excela, bomo verjetno težje uporabljali „ML“)

4. Bodimo konkretni kaj bomo uporabili in kateri konkreten poslovni izziv bomo rešili

5. V večini primerov nove rešitve pohitrijo, izboljšajo, avtomatizirajo obstoječe procese in 
način poslovanja. (npr. hitrejši razvoj analitičnih modelov/priprave podatkov)

6. Odločitev za nove/starre prijeme naj bo skladna z našo strategijo. (npr. Hofer)

7. Pogosto so nove tehnologije nove samo za našo organizacijo, za celoten trg pa je to že 
business as usual  
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Inovacije/ E-mobilnost

103

Kdaj bomo prišli do tega stanja?

„
About a third of all vehicles on U.S. roads are electric, powered via a network of 
charging stations. Automakers market the cars to women, spiffing them up with 
fancy upholstery, flower vases, clocks and even makeup kits. Companies tout them 
as quieter, cleaner and easier to operate than gasoline. 
„



Inovacije/ E-mobilnost
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Bloomberg: 171 Years Before Tesla: The Evolution of Electric Vehicles



Inovacije/ E-mobilnost
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Inovacije/ E-mobilnost
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Kaj narediti, ko sprejemamo odločitev za nekaj 
let / deset let vnaprej?

1. Gradnja infrastrukture, npr. letališče?

2. Investicija / učni načrt v šolah, univerzah?

3. Investicija v dolge R&D cikle, razvoj, testiranje, patentiranje, 
npr. farmacevtska podjetja
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Scenario planning
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Creating futures = Softbank

https://www.fastcompany.com/90285552/the-most-powerful-person-in-silicon-valley
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Zakaj Back to the Future?

Zgodovina tehnologij (1970s, 1980s, 
1990s, 2000s)

Baby boomers namesto Milenials

Analitika iz 19. stoletja

Zgodovina in razumevanje managementa, 
marketinga, računalništva, ipd.

Reševanje poslovnih izzivov namesto 
funkcionalnih perspektiv

Kljub hitri dinamiki se trendi odvijajo skozi 
daljše časovno obdobje 

Scenario planning namesto trends
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Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Clusters / Grozdi = primer Švedska
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SAAB H&M Volvo, Scania IKEA ABB



Nova poslovna tveganja?

1. Pravna tveganja – GDPR & similar

2. IT tveganja – danes / v prihodnje

3. Geopolitična tveganja, USA, EU (Brexit, Italija), Balkan, 
Kitajska...

4. ...
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Kaj bomo naredili ob naslednji krizi?
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Odgovorne strategije

1. Odgovorni za okolje

2. Odgovorni za zdravje

3. Odgovorni za odnose med ljudmi
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Agenda

1. Kaj je strategija? 
2. Trženjske strategije (predvidljiva okolja)
3. Alternativne strategije rasti
4. Strategije v nepredvidljivih okoljih / prihodnost & trendi
5. Makro pogled na strategije
6. Povzetek
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Trije ključni elementi strategije: 
1. diagnoza okolja in naših omejitev, 
2. ključne usmeritve, 3. implementacijski načrt (koherenca)
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Strategija je tudi proces
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ImplementacijaPriprava načrta 
implementacije strategije

Opredelitev opcij in 
uskladitev z vodstvom

Ak
tiv

no
st
i

Analiza podjetja in ključnih 
aktivnosti

• Analiza poslovnih rezultatov, 
osredotočenost na prihodkovne vire

• Analiza posameznih storitvenih 
stebrov

• Analiza obstoječe organizacije in 
virov

• Na podlagi internih podatkov 
pripraviti analize ključnih trgov, kjer 
je podjetje prisotno

• Izvedba delavnic s ključnimi 
deležniki v podjetju za potrditev 
razumevanja trenutnega stanja in 
smernic za izdelavo strategije

• Opredelitev potencialnih novih 
prihodkovnih virov na ključnih trgih na 
podlagi delavnice z vodstvom

• Ocena potenciala obstoječih in novih 
prihodkovnih virov

• Ocena kompleksnosti posameznega 
prihodkovnega vira na podlagi 
upoštevanja operativnih in finančnih 
omejitev

• Prioritizacija posameznega 
prihodkovnega vira

• Priprava opcij za strateško usmeritev, ki 
upoštevajo izbrane prihodkovne vire in s 
tem povezane potrebe po virih

• Izvedba delavnice za potrditev opcij

• Izvedba delavnice in izbira opcij 
strateške usmeritve na podlagi izbranih 
prihodkovnih virov in kompleksnosti

• Priprava ključnih korakov 
implementacije

• Izdelava RACI matrike po posamezni 
aktivnosti implementacije

• Priprava časovnice implementacije z 
upoštevanjem omejenosti internih 
virov za izvedbo

• Implementacija 
posameznih korakov na 
podlagi 
implementacijskega 
načrta

3-4 tedni 4-6 tednov 2 tedna

1 2 3 4



Strategija je na krovni ravni odvisna od 
ambicij/potreb in želja podjetja (DNA) in pa dinamike 
znotraj industrije
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Vir: A.T. Kearney



Framework in ključni parametri strategije

Framework

122

Ključni parametri strategije:



Trends: Back to the future
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1985 (1955, 2015)



Hvala za pozornost 
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