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POGOVOR Z DIREKTORJEM PODJETJA MERKUR TRGOVINA, D. O. O., IGORJEM MAROŠO

Naj bo urejen dom
vrednota
Merkur trgovina, d. o. o., se v zadnjih letih lahko pohvali z dobrimi poslovnimi rezultati, rastjo
prihodkov in prav tako dobička. Merkur se tako ponovno vrača na pota stare slave. Za sogovornika
smo si izbrali člana poslovodstva magistra Igorja Marošo tudi iz razloga, da nam pojasni razlike
in podobnosti sektorja maloprodaje DIY (Do It Yourself – Naredi si sam) ter nam bližnjega
sektorja dobrin široke potrošnje.
Po navadi intervjuje začnemo z vprašanjem, kako se je začela sogovornikova
kariera. Tokrat delamo izjemo in vas
sprašujemo predvsem o zadnjem delu
vaše poslovne poti, torej delovanja pri
podjetju Merkur.
Občutki ob prihodu na novo funkcijo so
odlični. Doslej sem deloval v različnih
trgovinskih dejavnostih in odločitev za
Merkur sledi logiki, da si je potrebno v
življenju iskati nove izzive in delovati v
skladu s svojimi znanji ter sposobnostmi.
Merkur je stabilno okolje, kjer so rešena
vsa lastniška in infrastrukturna strateška
vprašanja in se dejansko lahko človek posveča razvoju poslovanja. Trg je zanimiv
in dinamičen, tako da je bila odločitev za
prihod pravilna.
Trgovec je pred kratkim spremenil
svoj slogan. Kaj ta “Vse urejeno” pomeni v vaših očeh?
Ta slogan ima, za razliko od prejšnjega,
nekaj pomembnih razlik. Ker verjamemo,
da je vse mogoče spremeniti na bolje, kot
pravi naš novi slogan “Vse urejeno”, jasno
sporočamo odmik od usmerjenosti od
sebe (in starega slogana “Zavihajmo rokave”), od trgovca Merkurja na kupca, ki
obišče Merkurjevo trgovino. Osredotočamo se na kupčev dom, ki je njegov ponos in si ga lahko ob našem svetovanju na
prodajnem mestu in z našimi storitvami
(na primer RečenoStorjeno) uspešno uredi, prenovi ali kakorkoli drugače polepša
tako, da ima vse urejeno. Fokus slogana je
na grajenju blagovne znamke tako, da je
usmerjena na želje potrošnika in jih rešuje. Četudi je proces urejanja doma včasih

zahteven, zapleten in težaven, se splača
vlagati sredstva v to, da je na koncu domovanje urejeno. Druga pomembna zadeva je dejstvo, da nismo le do-it-yourself
(v nadaljevanju DIY) trgovec, temveč ponujamo širši spekter kategorij v povezavi
z domom – aparate, vrt, gospodinjstvo in
dekorativno opremo. Ne le to, da želimo
potrošnika podpreti v tistem strogo mojstrskem delu prenove doma, ampak znamo interjer ozaljšati, elektronsko opremiti
in na splošno poskrbeti, da ima na koncu
dom, vreden občudovanja.
Torej ste s spremembo slogana točko
z začetka opravil prestavili na konec.
Kupcu ste želeli predstaviti stanje ob
koncu?
Tako je, hkrati pa zajeti širši spekter kupcev, ki jih nagovarjamo. Z “Zavihajmo
rokave” se več ali manj nagovarja moške,
sploh če to povezuješ z gradbenim materialom in električnim orodjem. Nov slogan
v to enačbo vključuje tudi nežnejši spol,
poudarja denimo tudi pomembnost brisač, ki so barvno usklajene s kuhinjskimi
prti. Želja je, da naše kupce navdušimo, da
blagovna znamka Merkur skupaj z zaposlenimi na prodajnih mestih omogoča in
izboljšuje potrošniku nakupno izkušnjo,
kakovostno vzdrževanje doma in vrta, delavnice, nudimo jim vse za gradnjo, obnove, rekreacijo, projekte na ključ, pri vsem
jim lahko svetujemo in za naše izdelke in
storitve ter opravljeno delo na ključ tudi
jamčimo.
Dejali ste, da niste le DIY trgovec.
Koga si potem sploh lahko jemljete za
konkurenco?

Konkurenco gledamo po oddelkih in ne
na ravni celotne trgovine zaradi tega,
ker pri aparatih konkuriramo enemu
nizu konkurence, pri električnih, ročnih
orodjih spet drugi vrsti, na področju vrta
pa nekemu tretjemu. Temu primerno
tudi spremljamo svoj posel, kar seveda
do neke mere povečuje kompleksnost
našega poslovanja, imamo pa po drugi
strani najbolj zaokroženo ponudbo za
vsak dom, ni pomembno, ali stanovanje
ali hiša. Menimo, da smo na dolgi rok bistveno manj občutljivi na neke pretrese
posameznih ozkih trgov.

Gradimo na blagovni znamki
“Rečeno storjeno”, pri kateri z
možnostjo obročnega plačila ob
izdelkih ponujamo tudi storitev z
garancijo, da bomo projekt rešili na
domu stranke.
Nam lahko daste točno določen
primer?
Če govorimo o prehodu določene kategorije z nadzvočno hitrostjo na splet in
ima nekdo tega v svojem portfelju 10 %,
so popolnoma drugačne implikacije,
kot pa pri nekomu, ki ima svoj portfelj
sestavljen iz 100 % takšnih izdelkov. Za
oddelek trženja je izjemnega pomena, da
znamo sporočilo povezati s portfeljem
oddelkov, ki jih imamo na svojih policah.
Je pa percepcija kupca v FMCG sektorju in v DIY kar krepko drugačna,
kajne?
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Katera področja pa so v vaši domeni?
Celotna prodaja, upravljanje blagovnih
skupin in logistika. Naj se spet navežem
na FMCG sektor. Ne reče se mu zastonj
fast, saj so kazalniki obračanja sredstev
neprimerljivo večji. Cikli sprememb v
DIY so precej daljši. Ključne spremembe, s katerimi se trenutno ukvarjamo je
ureditev prodajnega prostora, police.
Te povprečnemu kupcu na posameznih
sklopih izdelkov ne dajejo dovolj informacij, da bi se lahko kupec sam dovolj
dobro znašel. Polica mora kupcu enostavno povedati več, segmenti morajo
biti bolje označeni, informativni, prisotnih mora biti več piktogramov, blago
mora biti pravilno zloženo ipd. Želimo si,
da bi bili prodajalci namenjeni za razlago
bolj kompleksnih stvari, kot na primer,
katero vrsto izbere stranka, ne pa kateri
vijak je za les in kateri za kovino. Želimo
doseči priročnost polic, da potrošniku
olajšamo čimprejšnji odhod iz trgovine
s pravim izdelkom. Na tem področju se
precej ukvarjamo tudi z našimi dobavitelji, ki morajo znotraj svojih blagovnih
znamk to označiti. Imaš recimo 20 različnih tipov rokavic in je težko ločiti, katere
služijo določenemu namenu.
Foto: Eržen

Če je kupec ista oseba, se v nakupnem
procesu na FMCG področju obnaša čisto
drugače. Velika večina pri slednjem izhaja iz neke potrebe: lačen/žejen sem, moram očistiti kopalnico, oprati perilo, pri
nas pa lahko izhaja iz potrebe v smislu,
da se je nekaj pokvarilo in mora kupec to
nadomestiti, ali pa iz želje, da bi olepšal
dom. To je popolnoma drugačna pozicija
kupca do trgovca. Pri nas se velikokrat
nakup sploh ne zgodi. Nakupi so premišljeni, redkejši, to pa zato, ker so dražji.
Bodisi najprej zadevo preveri na spletu,
gre preverit še k ostalim trgovcem, sledi
še posvetovanje z mojstrom ali arhitektom ... V FMCG trgovinah so stopnje
obračanja zalog neprimerno višje.

razvidno, zato je vloga prodajalca/svetovalca pri nas bistveno pomembnejša.
Druga stvar je razlika v storitvi. Primer:
kupovanje kopalnice v DIY prodajalni
večinoma s seboj potegne še izris kopalnice, izbiro pravih materialov, na koncu
potrebuješ še mojstra, ki bo delo izvedel.
Gradimo na blagovni znamki “Rečeno
storjeno”, pri kateri z možnostjo obročnega plačila ob izdelkih ponujamo tudi
storitev z garancijo, da bomo projekt
rešili na domu stranke. Še največji približek v sektorju dobrin široke potrošnje
je toploteka, kjer trgovec namesto mene
nekaj skuha ali speče, ampak še vedno
dobim paket s kuhano ali pečeno hrano,
ki jo pojem doma.

Opisali ste odnos kupca to trgovca.
Kaj pa obratno?

Kakšne so torej usmeritve Merkurja?

V naših trgovinah moramo bistveno več
narediti v smeri pojasnjevanja funkcionalnosti nekega izdelka ali način, kako
rešitev doma vpeljati, kot pa v FMCG.
V DIY trgovine zahajamo manj in zato
izdelkov ne poznamo tako dobro, vsaj
če si povprečen potrošnik. Z informacij,
ki so zapisane na izdelkih, to ni vedno

Želimo biti ponudnik za urejanje doma.
Želimo, da naša ponudba temelji na širini
nabora izdelkov in storitev, ki je na trgu
edinstven v smislu, kaj vse ponujamo.
Želimo izstopati po tem, da imamo najboljšo storitev na prodajnem mestu in na
spletu ter še kje drugje, poleg tega pa želimo kupce razumeti v okviru kategorij,
ki jih zajemamo in jih najboljše postreči.

Na srečo 90 % svojega časa v
službi preživim med ljudmi in
ne v Excelovih tabelah. Če ne v
trgovinah, pa vsaj v interakciji tukaj
v pisarni.
To pomoč kupcu zagotovo lahko rešite
z določenimi digitalnimi displeji ...
Tako je, s tem se veliko ukvarjamo. Kategorije v centru urejamo tako, da je
orientiranje lažje. Veliko se ukvarjamo
s prodajnimi veščinami in blagoznanstvom. Naslednja razlika, ki jo bo moral
kupec tudi začeti zaznavati, je konsistentno razločevanje določenih aktivnosti po
posameznih prostorih, torej razprodajni
oddelki, sezonski oddelki, cenovne akcije, novosti, inovativni izdelki, vsak mora
imeti neko logično oznako. Zelo pomembna zadeva, ki jo želimo implementirati, pa je razvoj storitev v okviru znamke “Rečeno storjeno”, da bomo kupcu
lahko ponudili več celovitih rešitev za
dom na prodajnem mestu. Med drugim
ponujamo že kopalnice na ključ, fasade,
okna, urejanje okolice. Veliko se ukvarjamo s tem, da bo celoten proces od zanimanja za nakup do realizacije potekal še
hitreje in da bo vse zadeve rešil na enem
samem mestu. To so le zadeve, tesno ve-
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zane na kupca, sicer pa v ozadju delamo
še na optimiziranju oskrbovalnih verig,
ki je ključna za raven storitve, založenosti
na polici, na drugi strani pa za finančno
izvedbo podjetja.

vendar po sami vsebini velikokrat kupujejo v imenu končnega potrošnika, tretji
segment pa so večja podjetja – veleprodajni posel, torej gradbena in industrijska
podjetja, pravo B2B področje.

Sedaj se pa se vračamo na naš uvod in
primerjavo z FMCG področjem. Pred
skoraj natanko šestimi leti ste na neki
konferenci izjavili, da se “FMCG prodaja dogaja na policah in ne v Excelovih
tabelah”. Ali to velja tudi za področje
DIY?

Računamo na to, da bo v bodoče več
prostora za skladiščenje izdelkov,
ki jih bodo stranke naročile prek
spleta in nekoliko manj prodajnega
prostora. Imamo 23 lastnih objektov
in 15 franšiznih prodajaln Merkur.

Na srečo 90 % svojega časa v službi
preživim med ljudmi in ne v Excelovih
tabelah. Če ne v trgovinah, pa vsaj v interakciji tukaj v pisarni. To bi načeloma
moralo veljati za veliko večino menedžerjev, ker posel smo ljudje in z njimi se
je potrebno pogovarjati. O tem, kam gre
panoga, z distributerji o tem, kako oni vidijo svojo pozicijo, poslušati njihove predloge za izboljšave. Recimo, kako doseči,
da bo potreba po posamezni kategoriji
na trgu pri kupcih zrasla, da zmotiviramo
večjo uporabo. To so recimo zadeve, ki se
v Excelu ne morejo zgoditi. Tam lahko
meriš rezultate nečesa, kar si se z ljudmi
dogovoril, kaj več pa težko.
Na kaj bi lahko razčlenili vaše kupce?
V grobem imamo tri vrste kupcev: fizične osebe, ki kupujejo za lastne potrebe,
potem manjša podjetja, ki večinoma kupujejo v centrih in so sicer B2B segment,

Osredotočimo se na fizične osebe, saj
tu lahko povlečemo največ vzporednic
s FMCG.
V trgovino DIY prideš manjkrat, nakupuješ premišljeno, ker gre za dražje nakupe,
ki imajo večji in dolgoročnejši vpliv na
tvoje življenje. Ko se recimo lotiš prenove kopalnice, to stane od 3000 evrov naprej, prenavljaš jo enkrat na 15 let in vsaka
napaka pri izbiri materiala ali izvedbi te
stane. Stopnja zaupanja v trgovca je zato
izjemnega pomena. Nekaj podobnega kot
stopnja zaupanja v varnost hrane pri živilskem trgovcu. Imamo tudi veliko kupcev,
ki nabavljajo stvari za vrt, dom ali dekorativo ali posodo, kjer so pa podobnosti
s FMCG sektorjem precej bolj podobne.
Pomembno je, da znaš blago lepo izpostaviti, da ima lep videz itd., torej ne samo
tehničen del, tukaj je podobnosti s sektorjem dobrin široke potrošnje veliko.

Vaš direktor je dejal, da 90 % prometa nastane znotraj trgovinskih centrov, pri čemer je 70 % fizičnih oseb,
30 % pa naj bi bilo mojstrov.
Skrivnost je v tem, da fizičnim osebam
prodamo ogromno bele tehnike, malih
gospodinjskih aparatov, kar je široka kategorija in če bi vzel ven kategorije, ki
niso povezane z mojstri, bi bila potem
razmerja precej drugačna.
Lahko izpostavite, katere so blagovne
skupine v fokusu?
Praktično je ni skupine, ki ne bi bila v
fokusu. Splet oddelkov, ki je v Merkurju postavljen na prodajnem mestu, ima
rep in glavo ter zaokrožen na način, da
kupec lahko pri nas dobi vse za urejanje
doma. Od najbolj umazanih del, kot na
primer razbijanje betona, vrtanja, pa vse
do tega, da v prenovljeni kopalnici na
koncu postaviš lepe kopalniške dodatke.
Zato nobena od kategorij ne sme biti v
pretiranem fokusu, ker se sicer koncept
podre. Po tem smo specifični.
Koliko je sektor DIY povezan z makroekonomskimi premiki?
Bom skušal razložiti kar na konkretnem
primeru. Ko je hiša stara 30 ali 40 let in
takšnih je v Sloveniji kar precej, govorimo o energetsko neučinkovitih objektih
z enojno zasteklitvijo, ki jih je potrebno
obnoviti čim prej ali pa podreti in nare-
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diti novo hišo. Če se zgodi kriza, ta več
kot tri leta tako ali tako ne bo trajala, v
tem vmesnem času je potrebno prodajati
nadomestitvene izdelke. Pri nas imamo
ogromno nepremičnin v lasti posameznikov, ki res dolgo časa niso bile obnovljene. Četudi trg zaniha za 3–5 %, še zmeraj
ostaja dovolj velik, da se to ne pozna.
Ali morda Merkur išče tudi pot v mesta z manjšim formatom trgovin?
Format trgovine, kakršnega imamo, torej velikost in setup, bo na trgu zdržal še
lep čas, ni pa nujno, da bosta njegova
struktura in vloga v celoti enaka tej trenutni. Računamo na to, da bo v bodoče
več prostora za skladiščenje izdelkov,
ki jih bodo stranke naročile prek spleta
in nekoliko manj prodajnega prostora.
Temu ustrezno bomo prilagajali formate. Imamo 23 svojih lastnih objektov in
15 franšiznih prodajaln Merkur, ki so
manjše. Vprašali ste za manjši format.
Izziv je v možnosti upravljanja različnih
formatov. Trgovci, ki imajo raznolike
formate, po možnosti pod istim bannerjem, imajo velike preglavice z učinkovitim upravljanjem le-teh, saj je upravljanje manjšega formata po filozofiji in
operativnih procesih povsem drugačno.
Če hočeš to uspešno peljati, moraš imeti
dovolj velik obseg za formiranje ekip z
razumevanjem enega in drugega koncepta. Dobavna veriga je precej drugačna. Mi denimo v naše trgovine vozimo
blago s tovornjaki priklopniki. Če imaš
trgovino v centru mesta, potem priklopnik seveda ne pride v poštev.
Kaj je glavna zadeva, na katero se
Merkur trenutno osredotoča?
Ustrezno še naprej razvijati splet v povezavi s fizičnimi trgovinami. Dandanes
je v sektorju DIY povezava med spletom
in fizičnimi trgovinami bistveno večja,
kot bi si človek mislil. Za več kot pol
izdelkov ljudje najprej raziskujejo na
spletu in jih šele potem kupijo. Kazalec
ROPO (research online – purchase offline)
je nekaj, kar zelo podrobno raziskujemo.
V fokusu je izboljšanje operativne odličnost, predvsem do kupca.
Vaš generalni direktor je v nedavnem
intervjuju povedal, da se “iz leta v leto
na konferencah spreminja sporočilna
vrednost, pri čemer je še pred petimi
leti prednjačila spletna multi channel
prodaja, kasneje omni channel; letos
pa je zgodba šla že v smer no channel.”
Opažate te trende tudi pri vašem poslovanju in pri vaših kupcih?
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Gre za celovit odnos s kupcem, ne glede na to, v katerem kanalu kaj z njim
počneš. Ne govorimo le o prodajnih
kanalih, ampak vseh točk komunikacije
s kupcem skozi faze nakupnega procesa.
Vsak kanal, vsaka stična točka s kupcem,
ima svojo vlogo. Nakupni proces se začne z inspiracijo, za razliko od sektorja
FMCG, kjer se vse skupaj začne pretežno z lakoto in žejo, praznim hladilnikom. Pri nas se proces z začne z navdihom “nekaj bi imel doma rad drugače,
kot prej.” Nadaljuje se z raziskovanjem
in zaključkom tega navdiha v nek koncept. Nato preideš v fazo nakupovanja,
kjer posamezne elemente tega koncepta
kupiš, vključno s storitvijo. Ko ta proces zaključiš, se začne poizvedbena faza,
kamor sodijo garancije, preostale poprodajne aktivnosti ipd. S kupcem v različnih korakih komuniciramo različno.
Poanta te prodaj “no-channel”, ki jo je
omenil naš predsednik, je točno v tem,
da moraš kupcu ponuditi neko enovito
izkušnjo, skozi vse točke interakcije. Ali
je to spodbujanje inspiracije na Instagramu, kjer lahko poveš, da je letos v New
Yorku zelo moderna vijolična barva, do
tega, da ima na koncu človek doma res
vijolično kopalnico. Kupcu moraš biti
blizu in mu olajšati delo.

vlagati. Želimo doseči to, da se bodo ljudje raje usmerili k vlaganju v dom kot pa
v kakšne druge stvari.

Kupca želimo prepričati v dvoje:
A.) občudovanja vreden dom naj
bo vrednota, v katero se splača
investirati, in B.) Merkur je pri tem
najbolj celovit in najboljši partner.

Kako težko je v tako neprestanem
spreminjajočemu se okolju, v že skoraj kaotični komunikaciji, postavljati
srednje-dolgoročne ali kakršnekoli
strategije, ki večinoma sploh ne zaživijo in se že postavlja nova. Kakšen
odnos imate vi do tega oz. kako gledate na ta izziv?

Omenili smo primerjave s FMCG
sektorjem, ampak posvetimo se še
nekoliko vaši konkurenci. Merkur
ima zelo pester nabor trgovcev, ki
jih mora premagati in kupca zvabiti v
svojo trgovino.
Da. Ne le med sabo, ampak za kupca
tekmujemo z bistveno širšim naborom
trgovcev. Posameznik lahko v določenem trenutku koleba med tem, ali bo
prenovil stanovanje ali pa kupil nov
avto, četudi ne enega ne drugega nujno
ne rabi. Torej, recimo da je avto star 5
let, stanovanje pa je bilo prenovljeno 15
let nazaj. Njegov proračun dovoljuje le
eno izmed teh investicij – kaj sedaj narediti? Potem, ko se je že odločil za prenovo stanovanja, ne obstaja le boj za to,
kje bo poiskal navdih za prenovo, ampak
se vse skupaj začne že prej, na začetku.
Tu bi se rad navezal na naš slogan “Vse
urejeno”. Ljudem želimo povedati, da je
urejen dom vrednota, v katero se splača

Torej na nek način tekmujete posredno tudi z avtohišami?
Naš marketinški pristop ni borba proti komurkoli, temveč borba za kupca.
Kupca želimo prepričati v dvoje: A.) občudovanja vreden dom naj bo vrednota,
v katero se splača investirati, in B.) Merkur je pri tem najbolj celovit in najboljši
partner. Vsem zainteresiranim javnostim v tem segmentu skušamo dati enako sporočilo: v dom je potrebno vlagati.
Recimo stvar, ki sem jo velikokrat slišal
od ljudi iz območja bivše skupne države,
je bila: “Slovenci, domove in okolice imate
pa res lepo urejene!” To očitno opazijo in
kot kaže je to že zakoreninjena vrednota, poraja pa se vprašanje, ali bodo generacije, ki prihajajo, to vrednoto delile s
svojimi starši.
Prej ste dejali, da Merkur pokriva širše področje in da ga težko umestimo
zgolj kot DIY trgovca. Kaj potem vse
sodi pod vaš sektor?
DIY, dom in vrt. Smo zelo specifični,
ampak menim, da je to prej prednost
kot slabost.

Ocenjujem, da je zgodba obratna. Kaos
je po mojem mnenju posledica pomanjkanja dolgoročnejših strategij, kar izhaja
iz pomanjkanja pridobljenega razumevanja trendov in včasih zaradi pomanjkanja poguma za sprejemanje nekoliko
bolj dolgoročnih odločitev. Toliko o kaosu.
Za konec se lahko navežemo tudi na
splet oziroma družbena omrežja, kjer
mlade najbolje dosežete.
Točno tako. Zaradi tega smo šli tudi v
skupno zgodbo z akrobatoma F&B za
uporabo vrtnega orodja. Mlajši generaciji na tak način želimo prenesti sporočilo, da je lahko rezanje vej na vrtu lahko tudi zabavno. Je pa DIY sektor, ki se
lahko na področju družbenih omrežij in
spleta še ogromno nauči od ostalih panog.

