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CE A VS. KVALITA
Dnes a denně slýcháme, že jediné,
na čem v této době zákazníkovi
záleží, je nejnižší cena produktů
a že to u potravin platí dvojnásob.
text Kamila Poláková

Nakupuje zákazník opravdu
jen podle ceny? Šetří zákazník při koupi na úkor kvality? Český zákazník se svým
kupním chováním stále více
přibližuje
zákazníkovi
evropskému a posuzuje preference ceny vzhledem ke kvalitě výrobků. Stále více spotřebitelů
vyhledává
ekologické, přírodní a kvalitní
potraviny, u kterých nízkou
cenu nahrazuje kvalita výrobků. V tuto chvíli je poměrně brzy kvalifikovaně
hodnotit, nakolik ovlivňuje
hospodářská recese cenu potravinových produktů, nicméně zkušenosti z prodeje
kvalitních přírodních potravin v naší společnosti Beskyd Fryěovice hovoří o tom,
že k poklesu zájmu nedošlo.
Právě naopak, ve srovnání
prvního čtvrtletí loňského
a letošního roku jsme zaznamenali ve výrobě (reagující
na aktuální poptávku) zhruba 18% nárůst. V této souvislosti je nutno také dodat, že
český trh v oblasti potravinářských výrobků je natolik
přesycen, že výrobní potravinářské firmy musí nutně
hledat jiná východiska, než
se pouštět do cenových válek. Jedním ze způsobů řešení je soustavná inovace produktů podle požadovaných
a očekávaných trendů zákazníků.

Založeno na inovacích
Za svou sedmnáctiletou existenci v tržním prostředí
společnost Beskyd Fryčovice
vytvořila celkem 8 základních výrobkových řad. Při-
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Beskyd Fryčovice

tom před vznikem akciové
společnosti
zahrnovala jen
jednu výrobkovou
řadu brambory
a
polotovary
z brambor. Nyní výrobní sortiment zahrnuje i knedlíky,
přílohy, chlazenou upravenou zeleninu, zeleninové saláty, klíčky a výhonky, čerstvé bylinky a zeleninové
šťávy.
Společnost si dnes hýčká
klíčové produkty založené
na přírodní bázi, které přízni vě působí na lidský organismus. Jako příklad mohu
uvést poslední
zavedenou
výrob kovou řadu - zeleninové šťávy Refit, které považujeme za "unikátní". Pomocí
nové technologie "vysokého
tlaku" se nám daří při výrobě
zpracovat zeleninu tak, aby
neztrácela
cenné
látky
a vlastnosti, jako je tomu např. při pasterizaci.
Zavedení
zeleninových
šťávo čtyřech druzích společnost zvolila na základě
chuťových parametrů hodnocených zákazníkem a pozitivního účinku zeleniny na
zdraví
konzumentů.
Tak
vznikly neobvyklé příchuti exotická brokolice s jablkem,
100% řepa, 100% mrkev
a zelí s jablkem. Svých výsledků s výrobky by společnost nemohla dosáhnout, pokud by nebyl inovativní také
marketing, který prostupuje
celou organizací, všemi útvary a jednotkami. To, co naši
společnost odlišuje od konkurentů, je, že vytváří neustále nové a nové prvky ve
své činnosti. Tedy postupy
podporující pokračující běh

Přestože jsme
nepřistoupili ke
snižování cen
v průběhu recese,
zaznamenali jsme
mezi ročně 8%
nárůst.
inovací. Naše společnost
duje inovátory.
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Volba ceny
Jak jsme pracovali

u nového

výrobku s cenou? Unikátní
výrobek, který se do té doby
na trhu nevyskytoval, tedy
i šťávy Refit, si může dovolit
mít stanovenu tzv. prémiovou
cenu. V období recese se ale
společnost Beskyd Fryčovice
rozhodla stanovit cenu produktu jinak. Rozhodli jsme se
při stanovení ceny pro kombinaci dvou metod - metody
orientované na náklady a tržní metody, orientované na zákazníka (na základě cenových
výzkumů). Orientace na cenu
konkurence pro nás naopak
nebyla nosná, a to z důvodu
nepřímé konkurence. Jsme totiž jediným výrobcem na
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šťáv. Dokonce je zde kontinuálně patrná růstová tendence
(roste počet nových zákazníků). Když srovnáme první
čtvrtletí let 2008 a 2009, je to
nárůst o 8 %. Z toho je zřejmé, že i v době recese je rozhodovacím faktorem kvalita,
nikoli cena. Dovolím si tedy
tvrdit, že zavedení inovativní technologie
pro výrobu
unikátního výrobku nám přináší určitou "jistotu" a věrnost našich cílových zákazníků. Jejich počet se navíc
zvyšuje.

Pod privátní značkou
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Stále se hovoří o tom (hodnoceno z pohledu zákazníka),
že nejdůležitějšími
distribučními kanály se stávají
prodejní formáty zaměřené
na nízké ceny. Zde figurují
zejména maloobchodní
řetězce, které jsou významným
distributorem mnoha výrobců. Rovněž roste i význam
privátních značek. Privátní
značky zaznamenaly
svou
hlavní úlohu v nižší ceně
a nyní se strategie privátních
značek vyplácí více než kdy
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českém trhu s danou technologií. Směrem k zákazníkovi
jsme zvolili cenovou strategii
vztahu cena/kvalita.
Záměrem bylo stanovit dlouhodobou strategii
na základě
předpokladu,
že cena bude
pro zákazníka
informací
o hodnotě, resp. kvalitě výrobku. Jedná se o optimální
strategii zejména pro nové,
neznámé a kvalitní produkty,
jakými šťávy Refit jsou.
Aktivně
pracujeme
ovšem i s dalšími komponenty cenových nástrojů, jako
jsou slevy. Jedná se o promyšlené načasování
tohoto
cenového nástroje v obdo'fR
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Zákazníci
mnohem více
~ a tlak maloobchodních
pro'" dejců je v této oblasti stále
§ silnější. Proto jsme se rozhodli nabídnout šťávy Refit
i pod privátní značkou. Zvobích, které zákazník předpolili jsme řadu privátních znakládá. Příkladem je užití slev
ček nesoucí název (v překlav době jarních očistných kúr
nebo v obdobích, kdy je kla- du z angličtiny) "zdravé židen důraz na posilování or- tí", která je zaměřena ne na
nejnižší cenu, ale na zdravý
ganismu (např. sezona chřiživotní styl.
pek). Cílové skupiny zákazPři tomto kroku je potřeníků
kupujících
naše
ba dopředu posoudit veškeré
zeleninové šťávy jsou relativně loajální. Patří mezi ně ze- náklady, které jsou se zavejména lidé zajímající
se dením privátní značky spojené. Nám se tímto rozhodnuo zdravý životní styl, maminky s malými dětmi, mladá ge- tím zvýšil objem prodeje zeleninových šťáv ve velkých
nerace a důchodci, dbající
maloobchodních
řetězcích
o svůj zdravotní stav.
meziročně o 27 %.
Přestože jsme nepřistoupili ke snižování cen v průDát O sobě vědět
běhu recese, nezaznamenali
Bez marketingové komunikajsme pokles prodeje těchto

ce by bylo postavení nových
zeleninových
šťáv na trhu
obtížné. Z hlediska marketingového
komunikačního
mixu stojí aktivity na trhu
velkých zákazníků (B2B) tradičně na osobním prodeji. Na
trhu konečných zákazníků
(B2C) jsme se zaměřili zejména na podporu prodeje výrobku Refit.
U nové řady zeleninových šťáv je jedním z nejúčinnějších prostředků podpory prodeje forma ochutnávek, a to nejlépe přímo
v místě prodeje výrobku. Dále forma slev uplatňovaných
krátkodobě zejména v distribučních kanálech, kde se zákazník setkává se zeleninovými šťávami Refit poprvé.
Opakovaně se účastníme
sponzorských
aktivit, např.
se zaměřením na sport nebo
boj proti rakovině (o to si
charakter šťáv přímo říká např. brokolicová
šťáva).
A pak je tu tradičně reklama
- venkovní, v tisku, v rozhlase a také forma malých letáčků s informacemi o unikátních vlastnostech
šťáv pro
spotřebitele.

Ještě jednou inovace
Inovace umožňuje firmě získat a udržet si náskok před
konkurencí.
estačí se ale
koncentrovat
výhradně na
změnu produktu či zavedení
nové výrobkové řady. Úspěšná inovace tkví i ve stylu řízení a aktivitách marketingu,
které prostupují všemi strukturami a činnostmi společnosti. Proto se v naší společnosti se zaváděním inovativních (nových) výrobků stále
něco mění, modernizuje, reorganizuje. @
Kamila Poláková

pracuje jako marketingová manažerka
spotečnosti seskvd
Frytovice.
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