
14, 15

17

18, 19

Kako izboljšati 
donosnost 
naložbe v 
marketing

Kako na 
lokalni ravni 
tekmovati z 
mednarodnimi 
igralci

Ne odlašajte z 
naložbami v 
strojno učenje

Urednica priloge:
Lana Dakić
Tel.: (01) 30 91 527
E-pošta: lana.dakic@finance.si 
Prelom: Finance
Lektoriranje: Finance

SMK je priloga 
časnika Finance.

Organizatorja:

Jaroslaw 
Podsiadlo

Strategija

Marko Čadež

26. SLOVENSKA MARKETINŠKA KONFERENCA



www.finance.si 
Sreda, 15. septembra 2021, št. 17914

COVID-19 je prinesel super izzive za marketingarje, je pravo »darilo«. Evo, tole je 
prvič in zadnjič, da omenjamo COVID-19 v povezavi z letošnjo Slovensko marketin-
ško konferenco. Na glavnem odru največje kongresne dvorane v Sloveniji bo bese-
da C… namreč prepovedana. Ne bomo govorili, kaj se je dogajalo, ampak kje smo 

in kaj nam marketinška prihodnost prinaša. In imamo veliko priložnosti, o katerih bomo 
govorili.

Tektonski premiki v življenju in vedenju potrošnikov so idealne razmere za renesanso 
marketinga. Z renesanso se povezujejo izrazi preporod, prelomnica s preteklostjo, oživljanje 
preteklih idej z novimi pristopi k razmišljanju, humanizem … Mogoče je tudi marketing na 
takšni prelomnici?

Razmere so »nejasne«, porabniki so se v zelo kratkem času spremenili, prilagodili, drastično 
se odzivajo na zunanje spremembe … Sprejeli so nove oblike nakupovanja, za katere so še 
pred meseci trdili, da za njih niso primerne. Vse v povezavi z digitalom je v letu dni zraslo ne-
kajkrat več, kot je v minulih desetih letih. In v praksi so se prijele povsem »nove« ponudbe. 
Kdo bi pred meseci pomislil, da bomo v Sloveniji naročali vrhunske kuharske sestavine (me-
so, ribe) v specializirani spletni trgovini in da bo največja starostna skupina, ki bo to počela, 
skupina od 55 do 65 let? Če pa ima vsak svojega mesarja in mesnico v vsaki »krajevni skup-
nosti«, da ne omenjam trgovskih centrov. Ob tem se je na trgu pojavil povsem nov ponudnik. 
Nove ponudnike, ki pred letom dni sploh niso obstajali, lahko vidimo v skoraj vseh panogah, 
od logistike in prehrane do poslovnih storitev. V marsikateri kategoriji vidimo rast povpra-
ševanja po premium izdelkih. Še pomembnejše so nam varnost, enostavnost potrošnje, 
občutljivost za rešitve, ki so čim bolj prijazne do okolja … Podobne spremembe vidimo v po-
slovanju B2B, kjer pridobivamo nove kontakte, nove distributerje, širimo stike z obstoječimi 
kupci prek webinarjev, Linkedina in drugih platform … In ne potrebujemo fizičnih sejmov 
(čeprav jih zelo pogrešamo).

Na eni strani še težje napovemo, kakšno bo nakupno vedenje, kakšno bo družbeno in ži-
vljenjsko okolje. Na drugi strani se odpira morje novih priložnosti, kupci imajo »nove« težave 
in iščejo drugačne rešitve. Idealno za prevetritev, iskanje novih rešitev na temelju najboljših 
preteklih praks, usmerjanja na človeka, njegove potrebe in sposobnosti. Idealno okolje za 
marketing in marketingarje. Zato lahko govorimo o priložnosti za marketinško renesanso.

Bodite del sprememb, spoznajte, kako se spreminjajo druge blagovne znamke, kako danes 
in bodo jutri razmišljali drugi marketingarji … pridite na letošnjo 26. Slovensko marketinško 
konferenco. Nekaj razmišljanja govorcev boste spoznali tudi v prilogi. Še veliko več pa na 
sami konferenci. Videli bomo, kateri novi poslovni modeli so bili uspešni, kateri se bodo 
obdržali in zakaj; kaj od vseh marketinških novosti se bo obdržalo, kaj so značilnosti, skupne 
točke marketinga v podjetjih, ki so v zadnjem letu rasla; koliko so se naše stranke oziroma 
potrošniki dejansko trajno spremenili; kje se bodo vrnili k preteklim oblikam vedenja, kje 
bodo obdržali nove navade; kako jih danes lahko bolje spoznam, ko se zdi vse kaotično; kako 
vem, kakšen je pravi izdelek za današnjega oziroma jutrišnjega uporabnika; zgodbe uspešnih 
prodorov na tuji trg – kaj je bilo ključno z marketinškega vidika? Kako razmišljam, ko želim 
poslovati zunaj domačega okolja; koliko smo digitalizirani v marketingu v resnici; kaj moram 
marketingar narediti, da bom korak pred splošno večino … Odgovore na ta in sorodna vpra-
šanja bomo ponudili skozi praktične primere na konferenci.

Nekaj pa se ne bo spremenilo oziroma bo verjetno še boljše. Prav vsi, ki so bili lani oktobra 
na Slovenski marketinški konferenci, so rekli, da so bili deležni nečesa, česar v preteklosti 
nikoli niso tako močno doživeli. Z grdo tujko »networkinga«. Lani smo ob upoštevanju vseh 
omejitev imeli veliko več časa in priložnosti za druženje in pogovore. Prav vzeli smo si čas, 
klepetali, izmenjali izkušnje, ideje, poslovne stike. Prepričan sem, da bo letos enako, če ne še 
bolje. Zato toplo vabljeni, da se nam pridružite 4. in 5. oktobra na največjem, letnem sreča-
nju marketingarjev v Sloveniji.
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Jaroslaw Podsiadlo je podpredsednik podjetja Kear-
ney Strategic Operations, v katerem vodi strokovnja-
ke za optimizacijo naložb v marketing. V svojih 16 letih 
pri podjetju Kearney je sodeloval pri številnih projek-
tih v različnih panogah in postal vrhunski strokovnjak 
za vprašanja marketinških strategij in poslovanja. Pra-
vi, da le malo podjetij obvlada umetnost uspešnega sle-
denja donosnosti naložb (ROI) v marketing, COVID-19 pa 
je vanjo vnesel še dodatne izzive, a marketingu prinesel 
tudi izjemno priložnost za repozicioniranje znotraj or-
ganizacije.

Z njim smo se pogovarjali pred 26. Slovensko marketinško konfe-
renco, ki bo oktobra v Portorožu in na kateri bo Podsiadlo zbra-
nim marketinškim strokovnjakom predstavil napotke za optimi-
zacijo marketinškega proračuna. Z uporabo ustrezne kombina-
cije metod, ki jih poudarja tudi v tem pogovoru, lahko namreč ti-
pična marketinška organizacija donosnost naložbe v marketing 
poviša za 15 do 30 odstotkov ali več.

 Ǫ Kako se merjenje donosnosti naložb (ROI) v marketingu 
spremeni med krizo (ki je ob pandemiji koronavirusa po-
menila tudi preobrazbo marketinga)?
Tematika o merjenju donosnosti naložb v marketing je zanimiva: 
čeprav se – v prepričanju, da digitalnost ponuja edinstveno pri-
ložnost za merjenje donosnosti naložb – vsi strinjajo, da bi vlogo 
glavnih kazalnikov uspešnosti (KPI) v marketingu morala zavze-
ti donosnost trženjskih naložb (ROI), je v resnici le nekoliko pod-
jetij doumelo uporabo takšnih meritev.

Osnovna formula za izračun donosnosti naložbe v marketing 
je preprosta: koliko dodatnega dobička ustvarim z marketinško 
naložbo. Težava se pojavi pri prenosu te formule v prakso, in si-
cer zaradi dveh temeljnih neznank, ki ju je težko natančno določi-
ti: a) opredelitev »osnovnega poslovanja«, to je raven prodaje, do 
katere bi prišlo brez marketinške podpore, in b) ločevanje učin-
kovitosti posameznih iniciativ oziroma medijskih stičnih točk.

Če kampanjo ob predstavitvi novega izdelka na trgu sestavlja-
jo številne podporne iniciative, na primer pospeševanje prodaje 
trgovinam in končnim uporabnikom, hostese ter marketinške 
kampanje, ki uporabljajo številne različne komunikacijske ka-
nale, se vselej pojavi izziv pri določanju individualnega prispev-
ka teh stičnih točk. Za določitev tega bi morali biti v pomoč izpo-
polnjeni modeli marketinškega spleta.

Drugače je pri podjetjih, ki se ukvarjajo le z e-trgovino in vla-
gajo samo v digitalne kanale – v tem primeru je uspešnost pro-
daje lažje pripisati posamični naložbi. Kljub temu pa morajo pre-
magovati druge izzive, na primer povezovanje informacij, ki pri-
hajajo iz varovanih okolij, kot sta Facebook in Google, kar otežu-
je sledenje posameznim porabnikom.

COVID-19 je pospešil prehod na e-trgovino in temu ustrezno 
vlaganje v digitalne kanale. Ob tem pa so »stari« izzivi, ki sem jih 
opisal prej, ostali. Podjetja, ki so najboljša na svojih področjih, 
to rešujejo z vzpostavitvijo namenskega marketinškega spleta in 
atribucijskih modelov kot enega orodja. Tovrstni modeli omogo-
čajo stalno optimizacijo porabe za digitalne kanale (glede na cilj-
no skupino, kanal, obliko, čas, geografsko območje in tako nap-
rej). Glavni izzivi, ki so povezani s temi modeli, imajo opraviti z 
njihovim upravljanjem, to je zagotavljanjem, da je model dobro 
zasnovan, da ga je organizacija ponotranjila in so z njim poveza-
ni jasni procesi, kako in kdaj ga uporabljati.

 Ǫ Kako pa je merjenje donosnosti naložbe v marketing dru-
gačno v novi normalnosti?
Nova normalnost, to je obdobje med COVID-19 in po njem, je di-
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gitalno preobrazbo pospešila za tri do pet let, odvisno od indu
strije. Prišlo je do številnih premikov, ki so vplivali na marke
ting. Predvsem je COVID-19 zelo vplival na nakupno pot porab
nika v pomenu, kaj porabniki potrebujejo, želijo, kje iščejo nove 
izdelke, kako jih preizkušajo, nakupujejo in podobno – kar zah
teva preoblikovanje produktne ponudbe, virtualne trgovine in 
komunikacijskega lijaka, kar pa vpliva na naravo ustvarjalnih 
sredstev in ravni naložb skozi nakupne poti porabnikov. Hkra
ti pa porabniki postajajo manj potrpežljivi in pričakujejo, da bo
do postreženi »tukaj in zdaj«, kar ustvarja pritisk na skrajševanje 
produktnih ponudb in časa za vsebinski razvoj kampanj ter per
sonalizacijo in lokalizacijo ponudb in komunikacije. To pa prina
ša izzive podjetjem, ki so močno centralno upravljana. Ne nazad
nje novi časi prinašajo marketinški funkciji izjemno priložnost 
za repozicioniranje znotraj organizacije. V današnjem času VU
CA (akronim, ki izhaja iz ameriške vojske in opisuje bojno oko
lje z besedami volatilnost (volatility), negotovost (uncertainty), 
kompleksnost (complexity) in dvoumnost (ambiguity) – op. ur.) 
bo temeljni kamen uspešnosti podjetij razumevanje spreminja
jočih se potreb porabnikov (kar je glavna marketinška sposob
nost), grajenje ustreznih nakupnih poti in tehnologij ter mobili
ziranje organizacije na tej podlagi. To zahteva izjemne vodstve
ne sposobnosti in za to vlogo dobro pozicionira marketing – pre
cej bolje kot preostale funkcije, na primer prodajo, direktorja za 
rast, IT ali finance.

 Ǫ Kateri pa so glavni koraki oziroma glavni premisleki pri 
optimizaciji marketinškega proračuna?
Obstajajo različne metode za optimizacijo marketinškega prora
čuna. Na najvišji, strateški ravni (effectiveness) bomo z ustrezno 
opredelitvijo proračuna poskrbeli za to, da vložimo ustrezne zne
ske – ne preveč ne premalo glede na priložnosti in poslovno stra
tegijo (kratkoročna marketinška strategija ali strategija tržnega 
poskusa), kar je treba storiti s kombinacijo pristopa od spodaj 
navzgor in od spodaj navzdol. Ko je enkrat proračun določen, je 
treba optimizirati njegovo razporeditev po trgih, znamkah, pro
duktnih linijah, saj imajo različno dobičkonosnost, stopnjo kon
kurenčnosti in druge izzive. Sledi razporeditev proračuna po
samezne blagovne znamke med iniciative (koliko kampanj kak
šnega tipa) in izbrane medijske stične točke (na primer, koliko 
sredstev namenimo televiziji v primerjavi z digitalnimi kanali).
Naslednja vrsta optimizacije je proračunska »učinkovitost« (effi
ciency), ki zagotavlja, da je dodeljeni proračun ustrezno dode
ljen, na primer za televizijsko kampanjo je treba zagotoviti naj
ustreznejšo kombinacijo kanalov in sporeda glede na ciljno ob
činstvo in cilje kampanje. Na voljo je dobesedno na stotine vzvo
dov v različnih tržnih kategorijah, kot so mediji, agencije, dogod
ki, raziskave, promocijski predmeti. Ti vzvodi za optimizacijo so
dijo v načrtovanje (na primer optimizacijo specifikacij ali zmanj

šanje povpraševanja), nakupovanje (konsolidacija obsega, kon
kurenčni natečaji ali plačilni pogoji in tako naprej) ali metode, 
povezane z izboljšavami procesa.

Zadnji sklop vzvodov za optimizacijo, ki jih pogosto imenu
jemo »omogočevalci« (enablers), zadevajo optimizacijo marke
tinškega operativnega modela v kontekstu organizacijske struk
ture, velikosti, internih zmogljivosti (v primerjavi z eksternimi), 
spremljajočih procesov in vlog, vključno s partnerji agencij in iz
biro tehnoloških orodij. Po naših izkušnjah lahko tipična napre
dna marketinška organizacija z ustrezno kombinacijo omenje
nih metod zviša donosnost naložb za 15 do 30 odstotkov ali več.

 Ǫ Kakšno vlogo igra v tem pogledu digitalizacija?
Velikansko. Danes lahko marketingarji izbirajo med številnimi 
platformami za medijsko načrtovanje in zakup, orodji in drugi

mi tehnološkimi rešitvami – dobesedno med stotinami teh. Ti
pična marketinška agencija bi lahko strankam ponudila približ
no 60 različnih načrtov in orodij za medijsko načrtovanje in sle
denje. Poleg tega obstaja še veliko drugih medijskih platform in 
tehnologij – za digitalne medije (na primer iskanje, programsko, 
družabno, CRM) za nakup, sledenje, merjenje in upravljanje po
datkov. Premišljeno oblikovanje, nato pa uvedba pravega nabo
ra marketinških tehnologij sta odločilnega pomena za nemote
no trženje in delovanje medijske kampanje. Takšno zasnovo je 
nujno graditi na temeljitem razumevanju, zanesljivem poslov
nem modelu in opredelitvi nakupnih poti porabnikov, nato pa 
na tehnološkem upravljanju podatkov in analitičnih metodologij. 
Če ponazorim, nobene potrebe ni, da kupite ferrari samo zato, 
da ugotovite, da lahko vozite le s hitrostjo 60 kilometrov na uro.

 Ǫ V 16 letih pri podjetju Kearney ste pomagali optimizirati 
marketing za več kot 50 strank v več kot 30 državah, med 
katerimi so tudi ZDA, Kitajska, Avstralija in Japonska. Je ko-
ronapoložaj najbolj univerzalen in negotov dejavnik marke-
tinške optimizacije, s katerim ste se doslej soočili?
Kolikor se spomnim, da. Pandemija COVID-19 ni prinesla le novih 
pričakovanj porabnikov, ki so vplivala na marketinško vredno
stno verigo, o čemer sem govoril prej, temveč je številna podjetja 
tudi močno ogrozila ali jih spravila na kolena. Nekatere stranke 
so morale rezati celotne marketinške proračune (letalske druž
be), jih močno zmanjšati (trgovci na drobno) ali vsaj preusmeriti 
na digitalne kanale (iz, na primer, tiska, zunanjega oglaševanja 
ali dogodkov). Seveda je krčenje oglaševalskih proračunov imelo 
posledice tudi za marketinške snovalce – večina teh, razen morda 
nekaterih digitalnih medijev ali agencij, je doživela močan uda
rec z vidika prihodkov in dobičkonosnosti.
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Bolj kot same funkcionalnosti se je spre-
menil naš slog tržnega komuniciranja in 
morali smo posvojiti nov jezik, da smo se 
prilagodili občutjem javnosti, na katero 
je vplivala pandemija. Hišni ljubljenčki so 
zelo pomembni, vedno so bili pomembni 
za samske ljudi, zdaj pa vidimo, da so pos-
tali še tesnejši spremljevalci. Po COVID-19 
je grozljiva psihološka sprememba, da je 
za nekatere – in za vse več – popoln spre-
mljevalec hišni ljubljenček. Pričakovanja, 
kaj naj pomeni romantičen partner, so se 
v zadnjem letu spremenila. Mislim, da še 
vedno ne vemo, kako vse so se življenja 
vseh nas spremenila.

 Ǫ Za katerega od teh novih elementov 
pa vendarle pričakujete, da bo ostal re-
levanten tudi po obdobju novega koro-
navirusa? Se bodo videozmenki obdr-
žali ali pa že preveč trpimo in smo utru-
jeni od videokonferenc (Zoom fatigue)?
Mislim, da je potreba po fizičnem srečeva-
nju zelo pomembna za vse naše uporab-
nike, ki pa so se kar malce preveč navadi-
li na spletno komuniciranje. COVID je bil 
popoln izgovor za številne ljudi, da niso 
hodili ven in se izpostavljali tveganju sre-
čevanja iz oči v oči. Mislim, da bo ta misel-
nost izginila, a trenutno smo še v obdobju 
tranzicije. Naj se bojim četrtega vala in os-
tanem doma na varnem? Smemo poljub-
ljati tujce? Ali cepiva pomagajo proti raz-
ličici delta?

 Ǫ Obdobje pandemije je za vas pome-
nilo tudi prihod novega, močnega tek-
meca. Kako je to vplivalo na vašo »pan-
demično strategijo«?
Verjetno imate v mislih Facebook Dating. 
Skrbno spremljamo trg, a doslej še nismo 
zaznali nobenih tektonskih sprememb. 

Ljudje, ki se pridružijo platformi za zmen-
ke, navadno iščejo resnejši način srečanja 
kot prek aplikacije. Spletni zmenki na plat-
formah, kot je Randivonal, so bolj vrhun-
ska izkušnja za ljudi, ki so že dali skozi po-
teg levo in desno (če vam oseba ni oziro-
ma je všeč, op. ur).

 Ǫ Kako pomembna sta pri vaši storit-
vi zaupanje in tradicija? Sta enako po-
membna za vse starostne skupine?
Spletni zmenki so storitev za ljudi, ki so 
ranljivi in iščejo ljubezen med ljudmi, ki 
jih ne poznajo. Imajo različne komunika-
cijske veščine, nekateri so introvertirani, 
drugi ekstrovertirani. Naloga nas kot plat-
forme je varovati in tudi izobraževati te lju-
di. Zaslužijo si najboljšo skrb in storitev. Že-
lijo si spremeniti življenje – in to je velik iz-
ziv. Zaupanja vredna znamka in ugledna 
storitev, to je odločilnega pomena za kon-
kurenčnost. Zadnjih 31 let smo gradili to 
zaupanje, vemo pa, kako hitro ga je mo-
goče izgubiti.

 Ǫ Katera pa je vaša največja prednost 
v primerjavi s tekmeci, ki vstopajo na 
vaše področje?
Odraščali smo ob razvoju naših znamk na 
Madžarskem. Starali smo se in dozoreva-
li z uporabniki. Po eni strani je prednost, 
da smo tu že 21 let, obenem pa je težko po-
iskati pomladitev, ki ne bo odtujila glavnih 
uporabnikov, ki so starejši od 30 let. Misliti 
moramo na prihodnost, ko sedanji 20-let-
ni uporabniki še vedno uporabljajo Tin-
der, vendar upamo, da bodo prišli na na-
šo platformo, ko bo čas, da spoznajo ljube-
zen svojega življenja. Soočamo se z istimi 
izzivi kot vsak drug lokalni igralec, ki (se) 
še razvija z lokalnimi programerji, in ne z 
mednarodno ekipo na stotine ali na tisoče 
programerjev. Da smo lokalni, se mi zdi iz-
jemno dragoceno. Smo Madžari, ki ustvar-
jajo storitev za Madžare. Svoje uporabnike 
razumemo bolje.

 Ǫ Kako si predstavljate prihodnost 
splet nih zmenkov?
Najboljša storitev zmenkov je tista, kjer 
se registriraš in ti ponudi le enega popol-
nega kandidata, ki bo tvoj življenjski par-
tner. To je utopija, a vsaka spodobna stori-
tev bi morala zasledovati ta cilj. Morali bi 
skrajšati čas, porabljen za iskanje ljubez-
ni, in narediti izkušnjo zmenka bolj prijet-
no. Velike besede, a samo vedeti, kaj po-
menijo, zahteva raziskave in rudarjenje 
podatkov na nenehno spreminjajočem 
se trgu. Najpomembneje je razumeti lju-
di in pozabiti, da je vmesnik med nami 
stroj. Mi ne gradimo programske opre-
me, ampak rešitev za iskanje ljubezni. In 
to dvoje nikoli ni isto.

INTERVJU: Peter Weiler
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Peter Weiler je direktor in soustano-
vitelj največje madžarske digitalne 
platforme za zmenke Dating Central 
Europe. Podjetje upravlja sedem glav-
nih ponudnikov storitev za zmen-
ke na Madžarskem in dodatne nišne 
strani na Slovaškem, Češkem, v Ro-
muniji in na Poljskem. Z Weilerjem, ki 
ima 4. oktobra letos zmenek s Sloven-
sko marketinško konferenco, smo se 
pogovarjali o tem, kako je koronak-
riza spremenila industrijo spletnih 
zmenkov, zakaj razvijati z lokalnimi 
programerji, in ne z mednarodno eki-
po na stotine ali na tisoče programer-
jev, pa tudi o grozljivi spremembi vizi-
je popolnega spremljevalca.

 Ǫ Je v teh časih »cepljen/a« najbolj »vro-
ča« podrobnost, ki jo lahko nekdo do-
da svoji predstavitvi na spletni platfor-
mi za zmenke?
Menimo, da je cepljenost informacija, ki 
vpliva na to, kako se ljudje srečujejo. Znač-
ko »Cepljen/a sem« smo uvedli na začetku 
leta 2021. Osebnim profilom jo je mogoče 
dodati prostovoljno. Kot lahko vidimo na 
družbenih omrežjih, je cepljenje močna 
točka ločevanja, tema pogovora. Od upo-
rabnikov smo prejemali razgreta e-sporo-
čila, a smo značko obdržali in jo bomo ob-
držali, vse dokler obstaja grožnja pande-
mije COVID-19.

 Ǫ Kako je pandemija vplivala na indu-
strijo spletnih zmenkov, kakšno je bilo 
zadnje leto in pol? Po številnih poroči-
lih je šlo za močno obdobje, v katerem 
so spletni zmenki presegli svoje osnov-
no »poslanstvo« ...
Leto 2020 je bilo kljub pandemiji za nas 
rekordno. Po prvem obdobju zaprtja po-
leti 2020 so si ljudje oddahnili, znova so se 
počutili svobodne in naše platforme so bi-
le dobro obiskane. A to svobodo je razbli-
nila jesen in udarila je splošna apatija. Le-
tošnje leto je precej zahtevnejše, rast naših 
prihodkov je počasnejša. Splošno razpolo-
ženje ljudi je zmedeno in precej mračno. 
Zmenki bi lahko pomenili izhod iz tega, in 
ko se stvari umirijo, upamo, da bomo lah-
ko izžarevali splošno pozitivnost.

 Ǫ Kako je pandemija še vpliva na Dating 
Central Europe? Katere nove elemente 
ste vključili med pandemijo in so spro-
žili dober odziv?
Eksperimentirali smo z videozmenki, a to 
je bilo za našo javnost nenaravno. Ljudje 
so precej bolj sramežljivi, kot si mislimo, 
neznanci ne želijo sodelovati v videoklicih. 

Ǫ MATEJA BIZJAK
akademja@finance.si
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Hišni ljubljenčki so 
zelo pomembni, ved-
no so bili pomembni 
za samske ljudi, zdaj 
pa vidimo, da so pos-
tali še tesnejši spre-
mljevalci.

Za vse več ljudi je 
popoln spremljevalec 

hišni ljubljenček
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Marko Čadež je svoje izkušnje nabi-
ral kot ustanovitelj, direktor in teh-
nični vodja razvoja v različnih pod-
jetjih, od leta 2002 pa uspešno vo-
di lastno podjetje Best Travel Store, 
Inc. v Los Angelesu v ZDA, ki upravlja 
spletno platformo za prodajo letal-
skih vozovnic Fareboom.com. Pod-
jetje je leta 2019 zraslo do 230 milijo-
nov dolarjev prodaje in štiri milijone 
dolarjev EBITDA ter 50 zaposlenih 
v šestih državah na treh kontinen-
tih. Sledil je »spopad« s koronakri-
zo, danes pa svoje znanje že širi tudi 
na druga področja. Oktobra bo o po-
menu umetne inteligence kot teme-
lju prihodnje rasti kakovosti storitev 
spregovoril udeležencem 26. Sloven-
ske marketinške konference (SMK).

Z lastnikom podjetja, ki se ukvarja z mar-
ketingom in prodajo mednarodnih letal-
skih vozovnic ter s celovito podporo kom-
pleksnih logističnih procesov pri letalskih 
prevozih, smo se pogovarjali o pomenu 
umetne inteligence, ki zelo hitro napredu-
je, zaradi česar so v prednosti tisti, ki jo že 
uporabljajo, ter še posebej o pomenu stroj-
nega učenja, kjer majhna podjetja, kot po-
jasnjuje Čadež, ne morejo resno konkuri-
rati velikim. Pa tudi o vplivu koronakrize 
na letalsko industrijo in odzivu BST nanjo, 
nepogrešljivosti človeka in novih zgodbah.

 Ǫ Pred dvema letoma ste bili govorec 
na Konferenci slovenskih izvoznikov 
ter na Finančni konferenci, kjer smo 
vas spoznali kot skritega šampiona slo-
venskega gospodarstva, ki je v poslova-
nje uvedel strojno učenje in s tem pri-
dobil odločilno prednost pred tekmeci. 
Nam lahko predstavite to pot?
Strojno učenje smo začeli uvajati že leta 
2015 na podlagi pogostih vprašanj naših 
strank. Najpogostejše vprašanje je bilo: 
»Ali je zdaj pravi čas za nakup letalske vo-
zovnice?« Že več let smo opazovali, kako 
ljudje odlašajo z nakupom in zaradi tega 
plačajo višjo ceno od najnižje možne. Re-
šitev smo videli v sistemu za napovedova-

nje prihodnjih cen s prejšnjimi vzorci. Za 
stranke je napoved pomenila prihranek 
pri nakupu, za nas pa prihranek visokih 
stroškov marketinga, saj so se stranke od-
ločale hitreje oziroma z manj iskanja po 
drugih spletnih portalih. Gradili smo za-
upanje, da pri nas najdejo najnižje cene 
za mednarodne polete iz ZDA in Kanade 
brez truda in ugibanja o pravem času na-
kupa. Znanje o strojnem učenju napovedi 
cen smo pozneje razširili na napoved ve-
denja kupcev in posledično na »persona-
lizirana« priporočila.

Iz pogovorov z lastnimi kupci in na 
podlagi splošnih anket v naši industri-
ji smo zaznali, da ljudje v povprečju v 25 
dneh obiščejo več kot 20 spletnih strani 
za nakup ene same mednarodne vozov-
nice. Glavna razloga za očitno neučinko-
vitost sta bila negotovost glede ugodnos-
ti cene ter še pomembnejši presežek po-
nudbe poletov in z njim povezana negoto-
vost, kako izbrati polete, ki pomenijo naj-
boljše razmerje med kakovostjo in ceno s 
stališča vsakega posameznika. Uvedli smo 
»user behavior tracking«, kar pomeni, da 
shranjujemo podatke o posameznikovih 
iskanjih, interakcijah s posameznimi po-
leti, filtri, preferencah količine prtljage, 
rezervacije posebnih sedežev in podob-
no. Tako lahko kupcem ponudimo polete 
in pripadajoče storitve, ki so jim pisani na 
kožo, brez napora iskanja, primerjanja in 
razmišljanja, saj vse to opravi že računal-
nik in večinoma bolje kot človek.

Lepota sistema je, da stalno primerja 
tok vseh ponudb poletov z znanimi želja-
mi naših strank in na podlagi tega priprav-
lja personalizirane ponudbe, ki jih dostavi-
mo z aplikacijo, e-pošto ali SMS. Pred koro-
no smo tako dnevno pregledali več kot mi-
lijardo poletov in pripravili na tisoče per-
sonaliziranih ponudb, kar je hkrati pove-
čalo prodajo in znižalo stroške oglaševa-
nja, saj so stranke hitreje dobile tisto, kar 
so v resnici želele, in zato manj iskale po 
drugih spletnih portalih.

 Ǫ Kmalu zatem je koronakriza skoraj 
ustavila vašo dejavnost. Kako je bilo 
takrat, kako ste razmišljali in se odlo-
čali glede naslednjih korakov? Kje ste 
videli priložnosti?

Koronakrizo smo najprej naivno imeli 
za priložnost, ko bo preživela zgolj naju-
činkovitejša konkurenca, ki ima najnižje 
stroške dela. Kljub do 90-odstotnemu iz-
padu prodaje smo na začetku še več vloži-
li v tehnološki razvoj, da bi avtomatizira-
li kompleksne procese spremembe pole-
tov in stornacije poletov ter izračuna de-
narnih povračil, kar se je v naši industriji 
delalo ročno. Koronakriza je namreč po-
leg izpada dohodkov iz prodaje ustvarila 
še eno neprijetno situacijo: stranke so pri-
čakovale brezplačne spremembe poletov 
ali stornacije, mi pa nismo imeli dohodka 
iz prodaje, da bi krili stroške zaposlenih. 
Edino rešitev smo videli v avtomatizaciji, 
saj stroji delajo skoraj zastonj. Drugo prilož-
nost smo videli tudi v krčenju konkurence, 
kar pa se zaradi zaprtja oziroma krčenja če-
zoceanskih poletov še ne pozna kaj dosti.

 Ǫ Kako je danes? Je koronakriza tek-
mecem dala čas, da vas dohitijo? Ga 
je ponudila vam, da naredite še več-
jo razliko?
Zdi se, da je koronakriza zelo različno pri-
zadela posamezne sektorje v potovalni in-
dustriji. Mi smo žal ostali najbolj prizadeti 
zaradi skoraj izključne odvisnosti od čez-
oceanskih poletov. Tisti, ki so usmerjeni 
na domači trg, pa dejansko dobro delajo še 
posebej zaradi poplave denarja iz državne 
podpore, kar pa povzroča precejšnje viša-
nje cen. Kaže, da bodo čezoceanski poleti 
vsaj nekaj časa bistveno dražji, saj so veli-
ke letalske družbe prizemljile dobršne dele 
svojih flot, kar pomeni manj ponudbe. Ne-
stabilnost odprtja mej, karanten in podob-
no zaradi različice delta znova povzroča 
odpovedi poletov in torej ne prinaša krat-
koročnega optimizma.

Ko ni prodaje, je težko delati še večjo 
razliko, saj ljudje ne potujejo. Nadejamo se 
boljših časov, verjetno ko bo precepljenost 
zadostna, da se svet znova odpre.

 Ǫ V veliko svojih aktivnosti ste vpelja-
li umetno inteligenco, avtomatizacijo. 
Kako in ali je to vplivalo na vaše števi-
lo zaposlenih?
V začetku koronakrize bi potrebovali vsaj 
petkrat več agentov za ohranjanje enake 
kakovosti storitve kot v preteklosti. V nor-

Ǫ MATEJA BIZJAK
akademja@finance.si

Marketingarji, dovolj 
je čakanja z vlaganji 
v strojno učenje
Z lastnikom podjetja, ki se ukvarja z marketingom in prodajo 
mednarodnih letalskih vozovnic ter s celovito podporo kompleksnih 
logističnih procesov pri letalskih prevozih, Markom Čadežem smo 
se pogovarjali o pomenu umetne inteligence, ki zelo hitro napreduje, 
zaradi česar so v prednosti tisti, ki jo že uporabljajo, ter še posebej o 
pomenu strojnega učenja, kjer majhna podjetja, kot pojasnjuje Čadež, 
ne morejo resno konkurirati velikim.

INTERVJU: Marko Čadež

malnih časih namreč prodaš letalsko vo-
zovnico, ki jo ljudje ustrezno porabijo brez 
zapletov. Samo deset odstotkov prodanih 
vozovnic je končalo v postopku spremem-
be poletov ali stornacij. V koroni pa se je po-
ložaj obrnil na glavo. Imeli smo vsaj 90 od-
stotkov sprememb in stornacij in le deset 
odstotkov poletov, ki so bili opravljeni, a še 
ti so bili pod vplivom številnih sprememb 
urnikov. Zato se je kakovost naše storitve 
na začetku močno poslabšala, saj smo bi-
li popolnoma nepripravljeni na preobrat.

Danes lahko rečemo, da imamo zadovo-
ljivo raven kakovosti podpore strankam, in 
sicer s pol manj zaposlenimi kot pred koro-
no. Tehnologija je marsikje precej pospe-
šila postopke in strankam omogočila več-
jo ponudbo ugodnih poletov, ki jih lahko 
uporabijo pri menjavi neporabljenih vozov-
nic. Tako imamo pogosto bolj zadovoljne 
stranke, ki si lahko same pomagajo, in s tem 
zmanjšujemo potrebo po človeškem delu.

 Ǫ Tudi z naslovom svojega predavanja 
na SMK nam sporočate, da robote in 
umetno inteligenco vidite kot temelj pri-
hodnje rasti kakovosti storitev. Zakaj?
Pravilno postavljeno umetno inteligenco 
si predstavljam kot genija na steroidih, kar 
pomeni, da lahko strankam ponudimo bo-
gatejše in njim prilagojene storitve z objek-
tivno obravnavo velikanske količine podat-
kov v postopkih odločanja. Na primer še 
najboljši potovalni agent, ki odlično pozna 
svojo stranko, si ne more zapomniti vseh 
podrobnosti iz prejšnjih interakcij in jih po-
vezati s pogosto po tisočimi kombinacija-
mi poletov za pripravo objektivno najbolj-
še ponudbe. Jaz verjamem, da umetna in-
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teligenca to omogoča, vendar le pod pogo-
jem, da je stroj pravilno nastavljen, nadzo-
rovan in tudi ustrezno nadgrajevan. Gre za 
podoben proces kot pri treningu in izobra-
ževanju zaposlenih, le da so izidi na podla-
gi strojnega učenja dolgoročno bolj predvi-
dljivi in zanesljivi.

 Ǫ Kje – na vašem poslovnem področju 
in širše – pa trenutno tehnologija še ne 
more nadomestiti človeka?
V letalski industriji se zdi, da bo dolgoroč-
no le malo poklicev varnih pred roboti. 
Že več let se, na primer, uporablja in širi 
»self check- in« (samostojna prijava, op. a.), 
zmanjšuje se število stevardes, polete na-
črtujejo s kompleksnimi računalniškimi 
sistemi, ki hkrati sledijo vsem stroškom in 
jih optimizirajo, zaledni sistemi so vse bolj 
računalniško nadzorovani z namenom op-
timizacije poslovanja na podlagi avtoma-
tizacije. Z drugimi besedami: če se proces 
ponavlja in je predvidljiv, bo skoraj gotovo 
nekoč avtomatiziran, razen če je dolgoroč-
no ceneje plačevati delavce, ker so procesi 
oziroma naloge preveč kompleksne, da še 
niso zrele za avtomatizacijo. Človeka še ne 
moremo nadomestiti tam, kjer je potreb-
no kreativno delo, ki se ne ponavlja stalno 
po istem kopitu. Potovalne agente, na pri-
mer, potrebujemo, kadar se ustaljen pro-
ces zalomi zaradi nepredvidljivega dogod-
ka, in tega ni malo. Tehnologija za zdaj še 
ne zmore nadomestiti človeka v trenutku, 
ko je potreben čut za sočloveka, ko je pri 
stranki treba utrditi zaupanje, da nam je 
pomembno rešiti njeno težavo.

Za izboljševanje avtomatizacije smo 
agente hkrati usposobili v »software te-

sterje« (preizkuševalce programske opre-
me, op. a.), ko sami preverjajo napake ozi-
roma težave, ki jih sporočajo stranke, na-
to pa ugotovljeno poročajo neposredno 
našim »software« inženirjem. Tudi mene-
džment v agenciji ima nalogo iskati vzorce 
ponavljajočega se dela in predlagati ustre-
zne rešitve za avtomatizacijo.

 Ǫ Katera področja bi v Sloveniji po va-
ši oceni že morala biti veliko bolj avto-
matizirana oziroma digitalizirana? Ka-
ko daleč smo za preostalim svetom?
Ker vodim ameriško podjetje, težko oce-
njujem stanje robotizacije v Sloveniji. Do-
ločene stvari v javni upravi, na primer, se 
zdijo dobro postavljene v primerjavi z ZDA. 
Vendar pa ima Amerika gotovo veliko pred-
nost v velikanskem trgu, ki omogoča zaje-
manje ogromnih količin podatkov, na pod-
lagi katerih gradijo velike sisteme umetne 
inteligence.

Majhna podjetja, ki imajo zgolj majhne 
količine podatkov, ne morejo resno konku-
rirati velikim, ker strojno učenje ni podpr-
to z dovolj velikimi vzorci. Zato se zdi nuj-
no, da mali sodelujejo, si delijo podatke in 
skupaj gradijo znanja ter pridobivajo izku-
šnje, ki omogočajo konkuriranje velikim.

 Ǫ Tehnologija, na kateri sloni Farebo-
om oziroma rešitve, ki jih uporablja-
te, niso lastne dejavnosti letalskih pre-
vozov. Razmišljate o širitvi na druga 
področja?
Znanje iz napovedi cen letalskih prevo-
zov in pozneje vedenja kupcev smo prene-
sli na mednarodno trgovanje z električno 
energijo. Čeprav gre za popolnoma ločeni 
industriji, smo lahko pouporabili veščine 
strojnega učenja. Predvsem vemo, katera 
orodja in metode dobro delujejo za reševa-
nje določenih izzivov, kar nam omogoča hi-
ter napredek. Hkrati imamo že vzpostav-
ljen razvojni proces, na podlagi katerega 
lahko naši inženirji zelo preprosto preha-
jajo med projekti. Potencial sta v naši novi 
zgodbi videla tudi zasebna investitorka in 
pa Slovenski podjetniški sklad, ki sta pro-
jekt letos začela sofinancirati.

 Ǫ »Če želite znižati stroške marketinga, 
morate vlagati v strojno učenje velikih 
količin podatkov,« je bilo vaše glavno 
sporočilo na predlanski Finančni kon-
ferenci. Kakšno sporočilo bi marketin-
gu namenili danes?
Zadnjega sporočila ne bi spreminjal. Morda 
bi dodal samo to, da umetna inteligenca zelo 
hitro napreduje in postaja vse bolj komplek-
sna, kar daje velikansko prednost tistim, ki 
jo že uporabljajo. Razlike se torej zelo pove-
čujejo in tisti, ki bodo ostali zadaj, bodo vse 
težje konkurirali. Čakanje ni več mogoče.
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Kljub do 90-odstotnemu 
izpadu prodaje smo na 
začetku še več vlagali 
v tehnološki razvoj, 
da bi avtomatizirali 
kompleksne procese 
spremembe poletov 
in stornacije poletov 
ter izračuna denarnih 
povračil, kar se je v naši 
industriji delalo ročno.

»Z vidika kulture lahko ko-
ronakrizo primerjamo s 
povečevalnim steklom,« o 
tem, kako je koronakriza v 
podjetjih razgalila moč or-
ganizacijske kulture, pravi 
Miha Škerlavaj z Ekonom-
ske fakultete Univerze v 
Ljubljani, ki bo na 26. Slo-
venski marketinški kon-
ferenci v Portorožu pre-
daval o renesansi pogleda 
na organizacijsko kulturo, 
moči organizacijske kul-
ture in razmišljanju oziro-
ma orodjih, ki jo pomaga-
jo graditi.

Organizacije, ki so imele ustre-
zne osnove, v smislu sodelo-
valnih, solidarnih, prilagodlji-
vih kultur, so se tudi najbolje 
odzvale in iz krize prihajajo 
še močnejše, bolj agilne in bolj 
inovativne, pojasnjuje Škerla-
vaj. Po drugi strani pa organi-
zacije z nezdravimi kulturami 
trpijo za nadpovprečnimi sto-
pnjami fluktuacije zaposlenih 
in pokajo po mnogih šivih, raz-
laga. »Marsikatere težave z vi-
dika neustreznih kultur se bo-
do poznale, ko usahnejo držav-
ne intervencije,« napoveduje.

Čeprav konkretnih raziskav 
o kulturi v času koronakrize še 
ni, pa se slovenska podjetja pri 

tem vprašanju ne razlikujejo po-
membno od drugih podjetij po 
svetu. »Dileme organizacijskih 
kultur v teh časih so zelo primer-
ljive,« ocenjuje Škerlavaj. Ena od 
teh je organizacijska socializaci-
ja (onboarding) in vprašanje, ka-
ko socializirati nove sodelavce, 
ki še nikoli niso bili v fizičnem 
stiku z delovnim mestom in svo-
jimi sodelavci.

Delo od doma izjemna 
priložnost za humanizacijo 
dela
Zaradi zahtevnih časov se je 
marsikatera, sicer toga orga-
nizacija morala preoblikova-
ti, sprejeti in uvesti nove obli-
ke dela, sodelovanja. »Občut-
na in hitra rast dela od doma je 
ponudila izjemno priložnost 
za bolj obširno uporabo vre-
dnot, vedenj, stilov vodenja in 
dela z ljudmi, ki gradijo na za-
upanju, opolnomočenju, av-
tonomiji – skratka, za humani-
zacijo dela,« pravi Škerlavaj. A 
opaziti je tudi povečanje tako 
imenovanega algoritemskega 
menedžmenta, ki po njegovi 
oceni uporablja ali celo zlorab-
lja tehnologije za stalen in pov-
sod navzoč nadzor.

Kultura je odgovornost 
vsakogar, a moramo jo 
negovati
Nekatera podjetja se s svojo or-
ganizacijsko kulturo sploh ne 

ukvarjajo, spet druga to pre-
puščajo kadrovskim oddel-
kom. »Marsikdo bi rekel, da 
je kultura odgovornost vsa-
kogar, vendar to pogosto po-
meni, da je prepuščena stihi-
ji,« meni Škerlavaj. Sodobne 
organizacije se zavedajo, da je 
kultura tako pomemben de-
javnik, da imajo za to tudi spe-
cializirane posameznike (zna-
ni tudi kot CCO ali chief cultu-
re officer ali direktor za kultu-
ro podjetja).

Klasična struktura vlog za 
podporo oblikovanju orga-
nizacijski kulturi v večini or-
ganizacij povezuje trikotnik 
vodstvo podjetja–HRM ali ka-
drovska funkcija–marketing. 
»Marketing s svojimi znanji 
notranjega in zunanjega ko-
municiranja lahko in mora ak-
tivno sooblikovati uresničeva-
nje deklariranih vrednot sko-
zi vedenja zaposlenih,« še pra-
vi Škerlavaj.

Na vprašanje, kako ohrani-
ti organizacijsko kulturo tudi v 
teh zahtevnih časih in kaj sve-
tuje marketingarjem, pa od-
govarja: »Na misel mi pride ki-
tajski pregovor, ki kulturo pri-
merja s sajenjem dreves. Pra-
vi, da je najboljši čas, da posa-
dimo drevo, pred 50 leti. Dru-
gi najboljši čas pa je takoj zdaj. 
Časi so še kako primerni za 
večje korake pri razvoju orga-
nizacijskih kultur.«

Ǫ LANA DAKIĆ
lana.dakic@finance.si
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Nagrada marketinška odličnost je sijaj-
na priložnost, da organizacije pokaže-
jo vrednost svojega marketinga tudi zu-
naj okvirjev marketinške stroke. Nagrado, 
ki jo Društvo za marketing Slovenije vsa-
ko leto podeli tistim, ki postavljajo nove 
standarde v marketinški stroki, so v mi-
nulem letu temeljito prenovili in odslej 
nagrajujejo prebojne projekte, ne samo 
organizacij s celovito marketinško usmer-
jenostjo. Strokovna komisija je med 26 
prijavljenimi izbrala 13 finalistov, ki se bo-
do v treh kategorijah potegovali za letoš-
nje nagrade marketinška odličnost. Pode-
lili jih bodo v večernem delu prvega dne 
letošnje Slovenske marketinške konfe-
rence v Portorožu, ki bo 4. oktobra 2021.

Marketinško odlični so tisti prebojni projekti, ki 
z združevanjem različnih poslovnih elementov 
in aktivnosti podjetju pomagajo, da je kos sodob-
nim izzivom poslovanja. Marketinška odličnost 
presega meje marketinga, dosežemo jo lahko le, 
če smo dovolj ambiciozni, da si upamo stopiti 
ven iz svojih ustaljenih okvirjev in nalog, o nag-
radi razmišlja predsednica Društva za marke-
ting Slovenije in predsednica komisije za nagra-
de marketinška odličnost Petra Čadež.

»Z nagrado marketinška odličnost poudar-
jamo vlogo marketinga v organizacijah in jo iz-
boljšujemo. Predvsem v odnosih, ki ga imata do 
marketinga stroka in celotno poslovno okolje. Z 
nagrado nagrajujemo celosten marketinški pri-
stop, ki ga ekipe predstavijo v prijavnicah. Oce-
njujemo učinkovitost, razumevanje in diagnosti-
ko problema, inovativnost rešitve in postavljene 
cilje. Ter najpomembnejše: odgovore nanje, ki 
se kažejo v doseženih rezultatih,« pravi.

Za letošnje nagrade marketinška odličnost 
se bo potegovalo 13 finalistov v treh kategorijah.

1. kategorija: ODLIČEN KORAK 
PRED DRUGIMI

 " Atlantic Droga Kolinska – Argeta: Podpi-
ramo lokalno – Posoška postrv. V razmahu 
epidemije, ki se kot kriza pri uporabnikih kaže 
v spremenjenih nakupnih navadah z nakupom 
cenejših blagovnih znamk ali blagovnih znamk, 
ki jim zaupajo, v Argetini ekipi niso želeli svojih 
uporabnikov prepustiti drugim. Razvili so po-
sebno iniciativo #Podpiramolokalno, s katero 
so nagovorili okrepljen lokalni sentiment in ga 
uporabili za krepitev lojalnosti blagovni znamki.

 " Elan – Voyager: v Elanu so razvili prve zložlji-
ve vsestranske karving smuči na svetu Voyager, 
s katerimi spreminjajo pogled na smučanje od 
izdelka, ki poleg smučarske izkušnje omogoča 
preprosto in prijetno pot na smučanje ter z nje-
ga. Komisijo še posebej navdušuje, da gre za red-
kost oziroma inovacijo v svetovnem merilu, ki s 
seboj prinaša mednaroden izziv, kako predsta-
viti izdelek na velikih trgih. Tega so se v ekipi za-
vedali in z utečenimi protokoli dobro odgovo-
rili na potrebe trgov, predvsem z izjemnimi re-
zultati, ki so jih dosegli na družbenih omrežjih.

 " Atlantic Droga Kolinska – Argeta Exclusi-
ve »Zvočno okušanje«: Argeta Exclusive je v in-
dustriji hrane in pijače ustvarila inovacijo, ki je 

prebudila v tej panogi doslej neuporabljen čut: 
okus je postal zvok. Z inovacijo so še dodatno utr-
dili podobo blagovne znamke kot inovativne in 
moderne, z navdihujočo izkušnjo so jo približa-
li ciljni javnosti in povečali prodajo.

2. kategorija: 
TRANSFORMACIJA

 " Telekom Slovenije: odličnost uporabni-
ške izkušnje. »Vodilni v uporabniški izkušnji« 
je eden izmed glavnih strateških ciljev, zapisan 
v strategiji Telekoma Slovenije, ki verjame, da je 
odnos do uporabnikov odločilen pri vzpostavi-
tvi zvestobe kupcev in doseganju njihovega za-
dovoljstva. S široko postavljeno in dlje časa traja-
jočo preobrazbo kulture podjetja, ki so jo dobro 
izvedli, so v svoji industriji ostali vodilni v upo-
rabniški izkušnji.

 " Hisense Gorenje Europe: transformacija 
poslovanja, lastni e-commerce. Hipno zaprtje 
vseh trgovin na evropskih trgih med epidemijo 
je pokazalo preveliko odvisnost podjetij od pro-
daje prek tradicionalnih kanalov. Gorenje je svo-
jo priložnost poiskalo in dobilo na spletnih ka-
nalih, kjer so dobro izkoristili potencial lastnih 
spletnih trgovin. Komisijo je navdušila jasnost 
prijavljenega projekta, s katerim so izkazali hi-
ter odziv na aktualne razmere.

 " Mercator: M soseska. Projekt M soseska je s 
pojavom epidemije dobil novo dimenzijo in po-
spešek izvedbe projekta, ki je pravzaprav pre-
šel v nov dolgoročni slog dela in povezovanja z 
uporabniki. Komisija je prepoznala uspešno utr-
jevanje položaja trgovca na trgu z digitalizacijo, 
sodelovanjem in izobraževanjem uporabnikov.

3. kategorija: ODLIČNOST 
MARKETINŠKE STRATEGIJE

 " NLB: strateška iniciativa osredotočenosti 
na stranke. Kako ob razglasitvi epidemije iden-
tificirati področja, kjer se uporabniki znajdejo v 
zagatah, in jim hitro pokazati in dokazati, da je 
zanje tu še kdo in da je tu tudi za vse, kar sledi. V 
NLB so se čez noč lotili dokazovanja svoje vred-

nosti uporabnikom ter s tem poskušali 
prehiteti konkurenco. Podjetje so reor-
ganizirali in združili marketing v funkci-
jo, ki je trdno zasidrana v jedro podjetja.

 " Atlantic Droga Kolinska: nova stra-
tegija blagovne znamke Donat. V Dona-
tu so se nove strategije blagovne znamke lo-
tili drzno. Iz imena so umaknili Mg, spreme-
nili oblikovanje embalaže in dali na trg novo 
komunikacijsko platformo. Postavili so ga med 
premium izdelke in ga ponudili novi ciljni sku-
pini. Nove zgodbe in pozicioniranja so se lotili z 
jasnim zavedanjem, diagnostiko in dobro defi-
nicijo tekme, v katero so vstopili.

 " Atlantic Droga Kolinska – Argeta: Večanje 
»deleža kruha«. Argeta v industriji ne tekmu-
je samo za večji tržni delež v segmentu mesnih, 
ribjih in zelenjavnih paštet, saj s skoraj 50-odsto-
tnim tržnim deležem v Sloveniji potrebuje no-
ve vire rasti. Podali so se v tekmo z neposredni-
mi substitutnimi kategorijami za večji »kos kru-
ha«. Iz starega statusa »najboljši med paštetami« 
so zasledovali novega: »najboljše, kar je mogo-
če dati na kruh«.

4. kategorija: ODLIČNOST 
ODGOVORNEGA DELOVANJA 
& MARKETINŠKA ODLIČNOST 
V IZREDNIH RAZMERAH

 " Atlantic Droga Kolinska – Argeta: Podpi-
ramo lokalno – Posoška postrv. V razmahu 
epidemije, ki se kot kriza pri uporabnikih kaže 
v spremenjenih nakupnih navadah z nakupom 
cenejših blagovnih znamk ali blagovnih znamk, 
ki jim zaupajo, v Argetini ekipi niso želeli svojih 
uporabnikov prepustiti drugim. Razvili so po-
sebno iniciativo #Podpiramolokalno, s katero 
so nagovorili okrepljen lokalni sentiment in ga 
uporabili za krepitev lojalnosti blagovni znamki.

 " NLB: #OkvirPomoči (1. sezona). V NLB so 
ponudili #OkvirPomoči, s katerim lokalnim 
malim podjetnicam in podjetnikom, kmeto-
valkam in kmetovalcem ter mikro in malim 
podjetjem pomagajo pri blažitvi posledic koro-

nakrize. Udejanjili so dobro idejo v pravem tre-
nutku, kar je sprožilo dober odziv naslovljenih 
uporabnikov.

 " Atlantic Droga Kolinska – Argeta Exclusive 
– #Podpiramolokalno. V Argeti so se družbe-
ne odgovornosti blagovne znamke lotili z vrhun-
skimi slovenskimi kuharskimi mojstri, ki so iz-
vedli donacijo dobaviteljem surovin in izdelkov. 
Pod širšo družbeno odgovorno iniciativo Arge-
te #Podpiramolokalno so opozorili in odgovorili 
na problematiko zaprtja kulinaričnega sektorja.

 " TUŠ: Ana Roš & TUŠ. Epidemija in z njo pove-
zani ukrepi so zaprli številne dejavnosti, ustva-
rili so se nenadni presežki odlične slovenske 
lokalno pridelane hrane. Rodila se je ideja po-
vezovanja lokalnih pridelovalcev in proizvajal-
cev prek receptur z Michelinovima zvezdicama 
nagrajene kuharske mojstrice Ane Roš. Nastali 
so vrhunski kulinarični izdelki, ki so bili na tr-
govskih policah dostopni za ceno vsakodnev-
nega obroka.

Vrhunska slovenska podjetja so na razpis za 
nagrade marketinška odličnost prijavila 26 pro-
jektov, ki jih je ocenjevala strokovna komisija 
v sestavi: Petra Čadež, Atlantic Grupa, Matjaž 
Grm, Adria Mobil, Lovro Gruden, Vision Part-
ners, Tjaša Kolenc Filipčič, Zavarovalnica Tri-
glav, Andreja Lenart, Telekom Slovenije, Mitja 
Petrovič, samostojni svetovalec, Viktorija Rado-
jević Mavrič, Mercator, Sanja Šavel, Oracle, dr. 
Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta Univerze v 
Ljubljani, in Špela Žorž, SHIFT.

Ǫ Društvo za marketing Slovenije
finance@finance.si

Marketinška odličnost: 
kateri od 13 prebojnih projektov 

bodo najboljši?

 " Petra Čadež, predsednica komisije 
za nagrade marketinška odličnost 
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