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PRODAJA

Vse, kar si zaželim, v Merkurju dobim. Merkur, poznan slehernemu od nas. Veliko podjetje, ki zaposluje veliko 
ljudi, prodajnikov, ki so vsakodnevno v stiku s stranko. K pogovoru smo povabili vodjo  projektov v Poslovodstvu 
Merkurjeve maloprodaje g. Borisa Krkoča, s katerim si bomo pobližje ogledali, kako sistem izobraževanja teče v 
velikih sistemih. 

G. Krkoč, Merkur je veliko podjetje z velikim številom 
zaposlenih, predvsem prodajnih svetovalcev. Na ka-
kšen način v vsakem Merkurjevem centru zagota-
vljate standard profesionalne prijaznosti v odnosu do 
vaših strank?

Da, res je. V Merkurju (Divizija Merkur – Maloprodaja) 
nas je kar 1500 zaposlenih v tem delu podjetja v Sloveniji, 
potem so tu še naši kolegi na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni 
in Hercegovini. Že pred leti smo formirali skupino, kjer 
smo zagotovili udeležbo zaposlenih iz vsakega trgovske-
ga centa (TC), kakor tudi sorazmerno število sodelavcev, 
ki opravljajo različna dela in naloge v TC. Osnovna naloga 
izbranih, je bila postavitev standardov dobre postrežbe, 
standardov dobrih delovnih navad in standardov uspe-
šnega vodenja. Izhodišče oziroma rdeča nit za nadaljnje 
delo in iskanje rešitev je seveda bila “Vizija Merkurjevih 
trgovskih centrov”, v kateri smo zapisali, da so to centri 
prihodnosti, so centri za lepši dom in spretne mojstre. 
Nakupovanje v njih je prijetno doživetje. Standardi naj bi 
bili temelj za uresničevanje zapisanega. Pravila, ki smo 
jih oblikovali, so seveda morala biti tudi izvedljiva v pra-
ksi, to je na prodajnem mestu, in naravnana k povečeva-
nju zadovoljstva naših kupcev, kakor tudi  zaposlenih.

Po oblikovanju priročnika smo odgovorni v Poslovodstvu 
Maloprodaje pristopili k predstavitvam vsebine vsem za-
poslenim s poudarkom na dodani vrednosti, ki se skozi 
udejanjanje v vsakodnevnem delu v TC tudi izraža v pro-
dajnih rezultatih in uspešnosti poslovanja posameznega 
TC. Pri tem je zelo pomembna vloga posameznika na 
vseh nivojih, ker le ta lahko pripomore k rezultatu ce-
lote. 

Seveda pa uresničevanje standardov obnašanja, če jih 
lahko v povzetku tako imenujem, nismo prepustili času, 
ampak smo uvedli kar nekaj načinov spremljave. Vse to 
s ciljem stopnjevanja pomembnosti in ozaveščanja naših 
prodajalcev, da je predpisan način ena izmed temeljnih 
vrednot in naša prednost pred konkurenco.  

Po kakšnem ključu izbirate zaposlene, ki se udeležijo 
izobraževanj? Koliko pomenijo izobraževanja vašim 
sodelavcem oz. kako obravnavajo izobraževanje - kot 

nujno “zlo” ali kot nagrado (in orodje) za uspešno delo 
v prihodnje (kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na to, 
da se sodelavci izobraževanj z veseljem udeležijo in 
naučeno uporabijo v praksi)? 

Vse zapisano v prejšnjem odgovoru je spremenljivo, ka-
kor tudi obnašanje, zahteve in potrebe naših kupcev in 
procesov dela v TC, ki so vedno večji in zahtevajo seveda 
prilagoditve. Ta dejstva, vplivi zunanjega okolja in naše 
ugotovitve, ki so evidentne preko spremljave posame-
znih TC in prodajnega osebja nam narekujejo vsebino iz-
obraževanj za prodajno osebje in ostale podporne službe 
v Maloprodaji.  

Izobraževanja ločimo na strokovna iz blagoznanstva, 
karakteristike izdelkov ter novosti na trgu, ki se jih ude-
ležujejo zaposleni glede na zadolžitve po asortimentu in 
splošna o tehnikah prodaje, reševanju reklamacij, moti-
vaciji, komunikaciji ipd. Ta drugi del je namenjen seveda 
perspektivnemu kadru, ki si želi in hoče osvojiti nova zna-
nja, zato imamo kar nekaj načinov za njihovo evidentiranje 
(predlogi nadrejenih, predlogi sodelavcev, izbor naj sode-
lavcev, meritve preko skrivnostnih nakupovanj …)   

Manj uspešne sodelavce navadno obravnavamo  in izobra-
žujemo individualno in v zaključenih skupinah z metodo 
coachinga. Za to imamo usposobljene Vodje TC ter člane 
Poslovodstva Maloprodaje. Točka preloma navzgor v tem 
procesu in njihovo število pa je za nas kriterij uspešnosti.    

Kako zaposleni sprejemajo proces izobraževanj in nji-
hovo zadovoljstvo ter rezultate, merimo (poleg anket) 
predvsem preko razgovorov, odprte komunikacije ter 
z meritvam klime v delovnih sredinah. Dnevna oblika 
motivacijskih nagovorov, kjer se ne pogovarjamo o in-
deksih, ampak o počutju in zadovoljstvu na delovnem 
mestu in letni razgovori so se pokazali kot zelo dober 
indikator tudi za oceno vsebine izobraževanj in pričako-
vanj naših zaposlenih.

Lahko z gotovostjo zatrdim, da si velika večina zaposle-
nih izobraževanj želi. Oblikovala pa so se že neka pravila, 
ki so praktično zagotovilo za uspešnost. To so:

ne ponavljaj vsebine, bodi aktualen, 
ne predavanja, ampak delavnice,
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izobražuje naj nekdo, ki je vsebino tudi preizkusil v praksi,
teorijo “gurujev” trgovine bomo prebrali iz knjig,
želimo si praktičnih prikazov in uresničljivih zaključkov,
potrebujem motivacijski pristop.

Če se dotaknemo vsebin izobraževanj za sodelavce v 
maloprodaji. Glede na to, da ste veliko podjetje, kdaj 
pričnete s planiranjem izobraževanj in kako določite 
vsebine, ki jih bodo udeleženci izobraževanj osvojili? 
Imate pripravljen kak zemljevid znanja, do sedaj osvo-
jenih znanj, rezultate testov ali mystery shoppinga?

Z načrtovanjem procesa izobraževanj pričnemo že jeseni 
za naslednje leto. Nekje do zaključka leta  opredelimo 
cilje in vsebine ter naše zahteve glede same izvedbe. 
Pojasnil sem že nekaj vzvodov, ki nas vodijo k določa-
nju same vsebine. Kot enega zelo pomembnih, bi lah-
ko navedel rezultate skrivnostnih nakupovanj, ki jih že 
nekaj let zelo uspešno za nas izvaja podjetje Skrivnostni 
nakup, pod vodstvom Natalije Ugren. Predvsem ugota-
vljamo pomanjkljivosti, ki se nam izkazujejo v trendu na 
vseh prodajnih področjih in jih nato  tudi preko vsebine in 
oblike izobraževanja načrtno odpravljamo.   

Za vsakega zaposlenega imamo s pomočjo Službe za 
izobraževanje tudi nekakšno “krvno sliko” uspešnosti 
njegovega dela v povezavi z izobraževalnimi procesi, ki 
se jih je udeležil.     

Zanima nas tudi, kako je z novo zaposlenimi prodajni-
mi svetovalci in vodji – kako usposobite novo zaposle-
ne, da dosegajo enako raven znanja kot ostali, ki so bili 
deležni že večletnega nadgrajevanja znanj in veščin?

Za novo zaposlene sodelavce imamo kar nekaj standar-
diziranih oblik usposabljanja, ki se med seboj razlikujejo 
glede na prioritete delovnega mesta, vsem pa je skupni 
uvajalni seminar, katerega cilj je spoznavanje z organi-
zacijo in kulturo podjetja ter vlogo posameznika pri ure-
sničevanju Vizije podjetja.  

Za delovno mesto Prodajalca svetovalca in Vodje je kot 
vitalnejšega pomena določeno tudi mentorstvo. Smo 
tudi tik pred uvedbo internih trenerjev za posamezna de-
lovna mesta.       

Seveda samo izobraževanje ni dovolj, potreben oz. nu-
jen je prenos v prakso. Imate izdelane kakšne posebne 
metode, s katerimi merite učinkovitost usposabljanj 
oziroma na kakšen način ugotovite, da je bilo izobraže-
vanje koristno in da prinaša otipljive rezultate? 

Veliko pozornosti smo namenili prav temu segmentu. 

Zelo pomembno je namreč, da udeleženec prenaša pri-
dobljeno znanje tudi v prakso. To dosežemo z organizi-
rano, lahko rečem predpisano obliko prenosa vsebin na 
svoje ožje sodelavce v verbalni obliki z demonstracijskim 
coachingom, ter osebnim zgledom. Tu so zaposlenim v 
veliko pomoč Vodje, ki niso v funkciji nadzornikov in evi-
dentičarjev, ampak motivatorjev in strokovnih pomočni-
kov pri izvajanju.     

Rezultati se poleg naštetega seveda najbolj izražajo v 
rezultatih poslovanja, ki so posledica zadovoljstva naših 
kupcev. To je edini merljiv in najpomembnejši kriterij!

Uspešnost ekipe je vsekakor odvisna od vodje – tu 
mislimo vodje, ki svoje zaposlene spremlja, usmerja 
in v pravih trenutkih pohvali ali nudi potrebno podpo-
ro ter se z njimi pogovori v ključnih trenutkih. Kako 
usposabljate vi vaše vodje maloprodaje v Merkurju in 
kdo neposredno spremlja in opravlja funkcijo vodje 
prodajnemu osebju?

Vodje TC (poslovodje) so deležni kontinuiranega izobra-
ževanja, z namenom uresničevanja vsega kar sem nave-
del in seveda tega, kar v prvem delu vprašanja navajate. 
Pri svojem delu sledijo standarde uspešnega Vodje – po-
slovodje, za kar so tudi usposobljeni. Kot pomoč so jim 
pri njihovem delu in odločitvah na voljo sodelavci Poslo-
vodstva Maloprodaje, ki so specializirani za posamezno 
vrsto procesa oziroma za operativne postopke. Ti so po-
leg nudenja omenjene pomoči  zadolženi tudi za spre-
mljavo uspešnosti.      

Leto 2009 je z gospodarskega vidika čas oteženega 
poslovanja; ste budžete za izobraževanje omejili, po-
večali ali ste poskrbeli za kakšne alternativne možno-
sti izobraževanja kot npr. samoizobraževanje, interni 
prenos znanja med zaposlenimi ali kaj podobnega.

Proces izobraževanja, kljub zaostrenim razmeram, ni 
prekinjen. V celoti in po načrtu se izvaja blagoznanstvo 
in del, ki je namenjen poznavanju izdelkov in spremljanju 
novosti. V drugem delu, ki se nanaša na tako imenovane 
mehke vsebine (komunikacija, motivacija, prodajne ve-
ščine) pa smo trenutno v večji del izvedbe prevzeli pod 
svoje okrilje, seveda v sodelovanju in ob pomoči zunanjih 
izobraževalnih institucij.  Pri tem se nam kot velika pred-
nost kaže delo iz preteklih obdobij, kjer smo dejansko 
usposobili kar nekaj zaposlenih iz lastnih vrst za prenos 
znanja na sodelavce. 

G. Krkoč, zahvaljujemo se vam, da ste vaše izkušnje 
delili z zvestimi bralci revije Vodenje in Prodaja.
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... Za vsakega zaposlenega imamo s pomočjo Službe za iz-
obraževanje tudi nekakšno »krvno sliko« uspešnosti ...   




