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prodajne poti se lahko
zelo razlikujejo, tako glede pogojev
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za vstop v posamezen prodajni kanal kot
tudi glede ciljnih trgov in ciljnih kupcev,
do katerih lahko dostopate preko posamezne prodajne poti, ter tudi glede vrste

izdelkov in/ali storitev, ki jih preko posamezne prodajne poti lahko piodajate. 5
tem v zvezi je znanje o moZnih prodajnih
poteh ter o tem, kako vstopiti v posame-

zen prodajni kanal, nujno in je osnova
za pripravo prodajne strategije podjetja.
Posamezne tehnolo5ke reiitve sicer omogoiajo navidezno hiter vstop v Stevilne
prodajne poti, vendar le v primeru, da za-

gotavljate pogoje za vstop v posamezno
prodajno pot. Ti pogoji pa so lahko zelo
raznoliki in manj ali bolj zahtevni.
Posamezne poti se na primer razliku-

jejo glede na to:

- ali

so va5i kupci poslovni (BzB) ali
individualni (BzC) inlali iz javnega sektor-

ja

(BzC);

- ali lahko vaS izdelek/storitev prodajate preko spletne prodaje ali ne;
- ali prodajate surovine, polizdelke,
izdelke, storitve, hitro pokvarljivo blago;
- ali so vaii izdelki/storitve primerni
za lokalni ali tudi mednarodni trg;
- kak5ne standarde in certifikate ima-
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te za vaie izdelke ali storitve;
- ali izpolnjujete vstopne zahteve posamezne prodajne poti oziroma ali jih
lahko izpolnite v razumnem easu;
- ali prodajate blago/storitve samo
pod lastno blagovno znamko ali ne;
- kak5ne proizvodne kapacitete imate;

- ipd.
Dodatno so na trgu 3tevilne sodobne
tehnoloike reiitve, ki vam omogotajo (a)
hiter dostop do globalnega trga preko razlienih marketiniko-prodajnih poti, (b) povezljivost in sinhronizacijo med razlitnimi
tehnolo5kimi re5itvami, (c) avtomatizacijo
procesa v relaciji do kupca in direkten stik
s kupci, ne glede na lokacijo kupca, (d)
optimizacijo vaie pozicioniranosti na trgu
ali v posameznem prodajnem kanalu ipd.
Vse naiteto je seveda pogojeno z dobrim
poznavanjem tehnoloikih reSitev, z ustreznim izpolnjevanjem pogojev posa meznih

izdelkov in storitev za vstop na posamezen ciljni trg kot tudi za vstop v posamezno prodajno pot, z zmolnostmi podjetja
za nastop na enem ali vet tujih trgih ter
z dobro pripravljeno strategijo nastopa na
trgih preko razlitnih prodajnih poti.
Naj naitejem nekaj primerov uporabe
sodobne prodaje tako v primeru (l) tradi-

cionalnih in (z) digitalnih poti kot tudi pri
fi) razvoju partnerskih modelov.
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Tradicionalne prodajne poti potekapreko distributerjev, agentov in malo-

prodajnih trgovcev, sodobne tehnoloike

reiitve pa lahko uporabimo v vseh fazah, to je tako v fazi iskanja prodajnih
partnerjev kot tudi v fazi upravljanja
odnosov z njimi. Kaj vse nam je na razpolago?

- spletni direktoriji in platforme (BzB)
za pomoi pri iskanju poslovnih partnerjev, torej tudi distributerjev, agentov, maloprodajnih trgovin, industrijskih kupcev;
ti direktoriji in platforme so velikokrat
sektorsko, geografsko ali tudi drugace
osredototene na en sektor, eno regijo, en
poslovni model;

-

spletni direktoriji

in platforme

za

spremljanje objav o javnih naroiilih (BzC)
kot tudi za iskanje konzorcialnih partner-

jev z namenom skupnega nastopa na javnih razpisih;
- digitalna orodja za avtomatiziran
marketing v smislu sistematidnega, vnaprej nadrtova nega posredova nja elektronskih sporoiil (potencialnim) kupcem;
- intranet, platforme ali druge reiitve
za centraliziano spremljanje prodaje inl
ali vodeno komuniciranje z obstojeio tra-

dicionalno prodajno ali drugo partnersko
mreZo ipd.
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Digitalne prodajne poti zelo spreminjajo dosedanje prodajne modele podjetij.

Vsak dan nastajajo nove spletne trgovine, nove spletne trZnice in nove prodajne

platforme ali pa Ze obstojeie iirijo svoje
poslovanje na nove kategorije izdelkov in
storitev in/ali na nove trge. Tudi prvotne

Ze iz kratkega

in

poenostavljenega

zgornjega opisa je razvidno, da bi moraIa podjetja poznati razlitne moinosti ter
znati tudi izbrati in uporabiti za njih najboljio kombinacijo prodajnih poti glede
na vrsto proizvoda ali storitve v prodaji,
ieljen vstopni trg in ciljni segment kupcev ter ne nazadnje tudi glede na kadrovske, tehnoloSke in finanine zmoinosti
vstopa na posamezen trg preko ene ali
vee prodajnih poti.
Zato spletno stran ali spletno trgovlno oziroma spletno ali tudi tradicionalno

prodajo ne bi smeli jemati ved kot samostojen projekt, ampak kot del iiriega poslovnega ekosistema in kot sestavni del
iiriih strateikih odlotitev. To pa od vcldstva zahteva natrtno analizo moZnosti ter
primerno izbiro in uvajanje kombiniranih

marketiniko-prodajnih poti

in raznoNr-

stnih partnerskih modelov.
V primeru vpraSanj v zvezi z omenjeno tematiko se lahko obrnete na podjetje
WOTRA (vei informacij na spletni strani
https://www.wotra.com).
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marketinike poti mnogokrat,preraSeajo
tudi prodaj-

svojo vlogo in postajajo hkrati

ne poti. Tradicionalne oblike distributerjev

se dopolnjujejo z novimi veleprodajnimi
platformami, tehnologija pa omogoia
tudi integracijo oziroma povezovanje ali
tudi sinhronizacijo podatkov med razlitnimi sistemi, trgovinami, trZnicami, platformami, spletnimi potmi. Seveda so te integracijske moZnosti lahko oteZene z vaiimi

trenutnimi re5itvami morebitne spletne
strani ali spletne trgovine. Zato je Ze pri
razvoju va5e spletne strani ali spletne trgovine pomembno, da poznate moZnosti
5iritve ali nadgradnje, da vam "poceni"

v nadaljevanju onemogoeile ali oteZile uporabo sodobnih digitalnih
prodajnih poti v naprednejii obliki.
reSitve ne bi
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Digitalizacija tudi olajiuje delo s partnersko mreZo ter s tem povetuje Stevilo

in raznolikost partnerjev. To pomeni,

da

v praksi nastali tudi Stevilni partnerski
modeli, ki postajajo pomemben konku-

so

rentni dejavnik vsakega podjetja. Bolj kot

se povezujete z raznovrstnimi partnerji
(to je tudi izven vaSega sektorja), bodisi v
procesu definiranja prodajnih paketov bo-

disi v procesu prodaje, bolj postajate inovativni v ponudbi na trgu. Zelo dobro se
je Ze uveljavil model soznamienja, razvoj
platform ali pa poslovnih ekosistemov pa

je za vodilna podjetja na trgu 2e tudi obitajen model. To pomeni, da naprednejia

podjetja skuiajo reievati problematiko
posameznega ciljnega segmenta celostno

in na enem mestu (podprto z

ustrezno

tehnolo5ko re5itvijo), skupaj s partnerskimi ponudniki izdelkov in storitev.
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