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Trhový potenciál a jeho využite v riadení obchodu 

Moderný trh čelí viacerým výzvam súčasnosti, ako sú napríklad on-line nakupovanie, zásielkový predaj alebo spotreba mimo 
domova. Poznanie trhu, silných a slabých stránok vlastných, ako aj konkurencie, napomáha k odhaleniu a využitiu príležitostí, 
ktoré trh ponúka. Aký veľký je tento potenciál a ako ho momentálne využívame? Ako by sme ho dokázali využiť lepšie? 

Trhový podiel reťazca trochu inak 

Shopper Base data sú základnými údajmi o nákupnom správaní kupujúceho v reťazci – je to základný informačný zdroj o tom, ako 
sa nakupuje kategória v kontexte komplexného retailového prostredia. Pozerá sa na trhový podiel ako výsledok veľkosti trhovej 
príležitosti a jej využitia. Využitie trhového potenciálu je pritom výsledkom lojality kupujúcich, počtu kupujúcich a ich kvality. 
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Trhový potenciál a jeho využite v riadení obchodu 

Shopper Base ako súčasť efektívneho riadenia obchodu 

Na Shopper Base nadväzujú ďalšie úrovne a cez komplexný Shopper Insight dokážeme 
vďaka spolupráci predajcov a dodávateľov efektívne riadiť obchod s využitím znalosti 
nákupného správania a rozhodovania. Ďalšie úrovne poskytujú informáciu reťazcom a 
dodávateľom o tom, ako dokážu využiť alebo nevyužiť obchodnú príležitosť, kto je z 
pohľadu reťazcov najväčšia konkurencia, do akých iných reťazcov chodia kupujúci 
nakupovať kategóriu a tiež štruktúru toho, čo kupujúci nakupujú mimo analyzovaný 
reťazec.  

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

V Shopper Base dátach analyzujeme výkon reťazca v danej kategórii a hľadáme 
možnosti, ako v spolupráci s dodávateľmi nájsť ideálne nastavenie na danom trhu pre 
dosiahnutie win-win-win scenára medzi dodávateľom, reťazcom a potrebami kupujúceho. 
Dôležitým zdrojom informácií je práve pohľad cez kupujúceho, ktorý je kľúčovým prvkom 
v celom procese. Cez kupujúceho sa dokážeme pozrieť, čo kupujúci v danom reťazci 
nakupuje, v akej hodnote a akú časť peňazí prenáša do iných reťazcov. Dokážeme teda 
kvantifikovať lojalitu kupujúceho, ako aj stratené príležitosti reťazca.  

Tiež je možné určiť, aký dodávateľ sortimentu je pre reťazec kľúčový a umožní reťazcu realizovať rast tržieb a zisku a tak využiť 
stratené obchodné príležitosti. Vďaka znalosti toho, kto nakupuje v reťazci, môže reťazec nastaviť správne zacielenie kupujúceho 
a následne maximálne využitie obchodného potenciálu.  
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Shopper Base ako cesta k „win-win-win“  

Trhový podiel ako výsledok veľkosti trhovej príležitosti a jej využitia. Využitie trhového potenciálu je výsledkom lojality 
kupujúcich, počtu kupujúcich a ich kvality. 
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V „kvalite“ kupujúcich si reťazec posilnil, získal hodnotnejších kupujúcich. Nestačilo to však na vykompenzovanie negatívneho vývoja, ktorý bol spôsobený 
nižšou konverziou kupujúcich a ich nižšou lojalitou.  

V praxi to znamená, že reťazec presvedčil k nákupom kategórie menší počet tých, ktorí do reťazca chodia nakupovať (konverzia kupujúcich). A zároveň tí, čo 
kategóriu v reťazci nakúpili, v ňom nechali menšiu časť svojich peňazí v porovnaní s tým, koľko na kategóriu minuli v  konkurenčných reťazcoch (lojalita).  

Ak chce reťazec znovu zvýšiť svoj trhový podiel, mal by uskutočniť aktivity, aby tieto dva indikátory opäť zlepšil. Znamená to na jednej strane pracovať s 
cenou, akciami a na druhej strane je veľmi dôležitý sortiment, ktorý hlavne determinuje podiel kupujúcich presvedčených k nákupu, t.j. konverziu. 

Trhový podiel reťazca v kategórií slaných snackov klesol o viac ako 1,5 pb a to zo 17,7% na 16,2%. Z rozloženia trhového podielu na celkový 
potenciál v kategórii a využitie tohto potenciálu, sme zistili, že k zhoršeniu došlo v oboch smeroch. Prečo teda reťazec svoj potenciál využíval v 
menšej miere ako tomu bolo predchádzajúci rok?  
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