


Koliko vas stane popust 
v maloprodaji?

Kako privabiti kupce v trgovino in 
kako si zagotoviti, da se vrnejo? 



Kakšni so učinki popustov na nakupe?
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V raziskavah so ugotovili, da se ljudje zaradi popustov odločijo v večini (75 %) 
primerov za nakup cenejšega izdelka iz iste kategorije. Za 15 % se poveča nakup 
izdelkov v akciji, in 11 % kupcev izvede nakup prej, kot bi ga sicer.



DEJSTVO

Popust je ena najuspešnejših 
oblik pospeševanja prodaje.

Popust ima pogosto večji učinek, 

ko utemeljimo njegovo rabo.



Zakaj je pospeševanje prodaje smiselno? 

Glavni razlogi za pospeševanje prodaje:

• Možnost preizkusa izdelka poveča zaupanje 
pri novih odjemalcih. 

• Spodbujanje zvestobe pri obstoječih 
odjemalcih.

• Odzivanje na aktivnosti konkurence.

• Gradnja baze podatkov o odjemalcih. 



Oblike pospeševanja prodaje 
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Pomembnost različnih tehnik 
pospeševanja za dosego ciljev 



DOBRO JE VEDETI

Pri časovno omejenih akcijah, 
se potrošniki praviloma odločijo 

za nakupe večje količine izdelkov. 



Cenovni popusti

• Cenovni popusti so v maloprodaji najbolj priljubljen pristop. 

• So enostavni in razumljivi za uporabnike. 

• Imajo takojšnjo korist za odjemalce. 

Učinek je takojšen, kratkotrajen in velik. Po raziskavah, kar 
75 % kupcev pride v trgovino le zaradi akcije. 



Primeri popustov
Primeri popustov, ki jih lahko pripravite tudi s 
pomočjo programa iCenter:

Oblika popusta, vezanega na artikle: 

• Akcijska cena v ceniku 

• Popust na redno ceno v % (50 % popusta)

• Popust na redno ceno v vrednosti (10 € popusta)

Popust se lahko navezuje na:

• Posamezne artikle (izbira posameznega artikla ali 
artiklov)

• Skupino artiklov (izbira celotne skupine)



Kuponi

V praksi poznamo:

• Kupone za takojšnji popust, ki jih kupec prejeme takoj ob vstopu. S tem se lahko 
poveča prodaja posamezne blagovne znamke za 35%.

• Kupone za nakup pri naslednjem nakupu, ki jih kupec prejme ob nakupu izdelka in 
spodbujajo ponovni nakup. Uspešni so enako kot kuponi za takojšen nakup. 

• Kupone, ki so unovčljivi pri več nakupih: Kupce se tem spodbujate za večje nakupe 
ali za spodbujanje zvestobe.  

S kuponi lahko ciljate na določen segment  kupcev (upokojenci), 
medtem ko ostali kupujejo po rednih cenah. 



Primeri kuponov
Nekateri primeri kuponov, ki jih lahko izdate tudi 
s pomočjo programa iCenter:

• Količinski popust na enega ali skupino artiklov
• Vrednostni popust na artikel ali skupino artiklov
• Brezplačno darilo

Način »izdaje« kupona:

• Tisk v letaku, časopisu 
• Tisk na računu
• Pošiljanje po e-pošti, klasični ali SMS

Število unovčenj

• Enkratno (točno določen kupon in sledljivost, kot 
na primer darilni boni).

• Neomejeno (tiskani kuponi za popust, ni kontrole).
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Dodaten izdelek zastonj

Zakaj se proizvajalec odloči, da ponudi dodaten izdelek zastonj?

• Za proizvajalca je dodaten izdelek zastonj (na primer 3+1) nižji strošek, ko če da 25 % 
popusta na 4 izdelke. 

• Kupce spodbuja k večjemu nakupu izdelkov iste blagovne znamke.

• Podaljša se čas med nakupi, ko bi kupec lahko posegel po drugi blagovni znamki. 

Z dodatnimi izdelki spodbujate menjavo blagovne znamke, pozorni pa 
morate biti na kredibilnost (več kot ponudite brezplačno, manj je kredibilno)..



Primeri akcij, ki jih lahko nastavite tudi v iCentru: 

• 3 za 2 (kupiš 2 artikla A, tretji artikel A je brezplačen)

• 1+1 gratis

• Kupiš 2 artikla A, tretji artikel A ima 50 % popust

• Kupiš 2 artikla A, dobiš s popustom (ali brezplačno) 
artikel B

• Kupiš 3 izdelke A, B in C. Tretji (najcenejši) je 
brezplačen.

• Drseči popust; za nakup nad 10 € prejmete 5 %, za 
nakupa nad 50 € pa 20 % popust.  

Primeri akcij 



ALI SE VEDELI?

Raziskave kažejo, da porabniki 
raje izberejo ponudbe dodatnih 

količin kot cenovne popuste. 



Časovna dimenzija popustov

Glede na čas obstajajo različni popusti, in sicer:

• Stalni (trajno nizka cena): Te cene kupci štejejo kot redne in poštene cene.

• Občasni (vikend, dnevni tedenski) so lahko vezani na posamezno skupino popustov ali pa 
na blagovno znamko.  

• Sezonski (pomladanski, zimski): popusti, ki jih kupec pričakuje in so povezani s sezonami. 

• Posebni (črni petek, Miklavžev, Valentinov …): so popusti, ki so povezani s prazniki ali 
posebnim dogajanjem.  

Po ugotovitvah raziskav ima prvi dan popusta največji vpliv 
na uspešnost prodaje. 



          

             

V iCentru lahko postavimo različne tipe 
omejitev glede na:

• Datum (na primer od 20. 8. do 27.8)

• Posebni datumi

• Uro (na primer od 18h do 20h) 

• Trajanje izdelka (kruh po 18. uri ima 50 % 
popust)

• Trajanje akcije na določen dan v tednu 
(vsako soboto). 

Primeri popustov

NOVI OKUSI 
PRAZNIČNE 

KAVE

17., 24., 31. DECEMBER 

Ob 60. obletnici naše kavarne, velja 
60 % popust na vse vrste kave.

60 % POPUST

SPROSTIE SE V NAŠI DRUŽBI

Uživajte!

KAVA BAR SAOP

Cesta labodov 17
Ljubljana



Dejstva o akcijah

Cenovne akcije 
povečujejo prodajo

Cenovne akcije 
manj vplivajo na 
nakup blagovnih 

znamk

Učinek cenovne 
akcije je na 

konkurenčne 
znamke asimetričen

Oglaševanje 
pozitivno vpliva 
na uspešnost 
cenovnih akcij 

Cenovne akcije 
vplivajo na prodajo 
komplementarnih 

izdelkov 



Analize in napovedi akcij
Podjetje se za cenovne akcije odločajo, ko ugotovijo, da je dodaten dobiček, 
ustvarjen med akcijo s povečanjem količin, večji od učinka padca prodaje, ko se 
cena izdelka dvigne na raven redne cene.  

Moderna orodja in poslovna inteligenca omogočajo spremljanje uspešnosti 
akciji na enostaven in hiter način. 

Projekcije
Kako bo popust vplival na prodajo, ki jo pravilno lahko izvajamo le takrat, ko 
imamo podatke iz preteklosti)

Analize
Preveriti in analizirati uspešnost akcije in njene vplive spremljati v prihodnost. 



Kaj lahko spremljate? 
V iCentru lahko s pomočjo orodja Power BI 
spremljate uspešnost akcij, in sicer: 

• Ali je bila akcija uspešna? Smo kljub nižji 
ceni prodali zadostno količino?

• Na daljši rok spremljate ali je akcija 
ugodno vplivala na prodajo artikla v 
prihodnosti. 

• Ali se je zaradi akcije povečala prodaja tudi 
drugih izdelkov v trgovini. 

Pripravite lahko projekcije:

• Kakšne naj bodo količine, s katerimi lahko 
zagotovimo uspešnost akcije?

• Simulacije popustov.
• Načrtujte glede na pretekle podatke, kako 

bodo popusti vplivali na prodajo.  



Oblikovanje akcij in popustov v iCentru

Enostavno, 
hitro in 

pregledno. 



Kako spremljati popuste na enostaven način? 
Povežite se z našimi svetovalci, ki vam bodo pri tem pomagali in 

skupaj bomo našli pravo rešitev za svoje podjetje.

Saop d.o.o. 
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 13 20
info@saop.si 
www.saop.si

Želite več informacij o iCentru?

http://icenter.si/

