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Tržní potenciál a jeho využití v řízení obchodu 

Moderní trh čelí vícero výzvám současnosti, jako jsou například on-line nakupování, zásilkový prodej anebo spotřeba mimo 
domov. Poznání trhu, silných a slabých stránek vlastních, jako i konkurence, napomáhá k odhalení a využití příležitostí, které 
trh nabízí. Jak velký je tento potenciál a jak ho momentálně využíváme? Jak bychom ho dokázali využít lépe? 

Tržní podíl řetězce trochu jinak 

Shopper Base data jsou základními daty o nákupním chování kupujícího v řetězci – je to základní informační zdroj o tom, jak se 
nakupuje kategorie v kontextu komplexního retailového prostředí. Zkoumá tržní podíl jako výsledek velikosti tržní příležitosti 
a jejího využití. Využití tržního potenciálu je přitom výsledkem loajality kupujících, počtu kupujících a jejich kvality. 
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Tržní potenciál a jeho využití v řízení obchodu 

Shopper Base jako součást efektivního řízení obchodu 

Na Shopper Base navazují další úrovně a přes komplexní Shopper Insight dokážeme 
spoluprací prodejců a dodavatelů efektivně řídit obchod s využitím znalosti nákupního 
chování a rozhodování. Další úrovně poskytují informaci řetězcům a dodavatelům o tom, 
jak dokáží využít, či nevyužít obchodní příležitost, kdo je z pohledu řetězců největší 
konkurence, do jakých jiných řetězců chodí kupující nakupovat kategorii, a také strukturu 
toho, co nakupují mimo analyzovaný řetězec.  

Shopper Base jako cesta k „win-win-win“  

V Shopper Base datech analyzujeme výkon řetězce v dané kategorii a hledáme možnosti, 
jak ve spolupráci s dodavateli najít ideální nastavení na daném trhu pro dosáhnutí win-
win-win scénáře mezi dodavatelem, řetězcem a potřebami kupujícího. Důležitým zdrojem 
informací je právě pohled prostřednictvím kupujícího, který je klíčovým prvkem v celém 
procesu. Přes kupujícího se dokážeme podívat, co kupující v daném řetězci nakupuje, 
v jaké hodnotě a jakou část peněz přenáší do jiných řetězců. Dokážeme tedy 
kvantifikovat loajalitu kupujícího i ztracené příležitosti řetězce.  

Také je možné určit, jaký dodavatel sortimentu je pro řetězec klíčový a umožní řetězci realizovat růst tržeb a zisku a vytěžit tak 
uniklé obchodní příležitosti. Díky znalosti toho, kdo nakupuje v řetězci, umožní řetězci nastavit správné zacílení kupujícího a 
následné maximální využití obchodního potenciálu. 
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Shopper Base jako cesta k „win-win-win“  
Ukázka dat 
Tržní podíl jako výsledek velikosti tržní příležitosti a jejího využití. Využití tržního potenciálu je výsledkem loajality kupujících, 
počtu kupujících a jejich kvality. 

Trhový podiel reťazca v kategórii

Využitie potenciálu

Value potential share (Propensity)

Celkový potenciál reťazca

Konverzia kupujúcich Lojalita

V „kvalitě“ kupujících se řetězec posílil, získal hodnotnějších kupujících. Nestačilo to však na vykompenzovaní negativního vývoje, který byl způsobený nižší 
konverzí kupujících a jejich nižší loajalitou.  

V praxi to znamená, že řetězec přesvědčil k nákupům kategorie menší počet těch, kteří do řetězce chodí nakupovat (konverze kupujících). A zároveň ti, kteří 
kategorii v řetězci nakoupili, v něm nechali menší část svých peněz v porovnání s tím, kolik na kategorii vydali v  konkurenčních řetězcích (loajalita).  

Pokud chce řetězec znovu zvýšit svůj tržní podíl, měl by uskutečnit aktivity, aby tyto dva indikátory opět zlepšil. Znamená to na jedné straně pracovat s 
cenou, akciemi a na druhé straně je velmi důležitý sortiment, který především determinuje podíl kupujících přesvědčených k nákupu, t.j. konverzi. 

Tržní podíl řetězce v kategorii slaných snacků klesnul o víc než 1,5 pb a to ze 17,7% na 16,2%. Z rozložení tržního podílu na celkový potenciál v 
kategorii a využití tohoto potenciálu, jsme zjistili, že ke zhoršení došlo v obou směrech. Proč tedy řetězec svůj potenciál využíval v menší míře než 
tomu bylo předcházející rok?  
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