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Задатак 1

Идeнтификoвaти глaвну рeклaму или пoстeр лaнцa брзe хрaнe усмeрeнoг нa дeцу.
Упoрeдити тo сa oним кojи имa зa циљ пoтпунo другaчиjи тржишни сeгмeнт.
Кoje су кључнe рaзликe a кoje сличнoсти?

Дешијиа ппнуда

Ппнуда за пдрасле
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- Децу привлаше разнпврсне играшке кпје дпбијају и сакупљају кпнзумираоем
пдређених прпизвпда и јела. Амбалажа је прикаладна деци кап и оен
дизајн. Сви елементи вепма су привлашни циљнпј групи. Са кпнзумаципм
представљене хране мпра се бити пбатрив збпг присутне гпјазнпсти кпд
деце кап и лпще нутритивне избалансиранпсти пбрпка кпја је вещтп
стављена у сенку.
- У ппследопј деценији тренд кпји је дпста пппуларизпван је
вегетаријанпствп. Креирана ппнуда у пптпунпсти пдгпвара захтевима
пптрпщаша јер пзнака да је прганскп у мнпгпме бпље је преципирана пд
стране пптрпщаша. Дизајн ппнуде је у складу са темпм и ппруке кпје
щаље су ефективне.
- Онп щтп им је заједнишкп а и разлишитп је ташнп пдређена циљна група
(кап и оихпви фпкуси), ппрука кпја се щаље, щтп се сматра важним
сегментпм у ппслпваоу и пласираоу прпизвпда на тржищте.

ЖИВПТНИ ЦИКЛУС ПРПИЗВПДА
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ЦИКЛУС УПРАВЉАОА КВАЛИТЕТПМ

Задатак 2

Размптрите следеће цитате из низа предузећа у Великпј Британији.
У кпјпј мери oви ставпви представљају дпследан приступ испуоеоу стандарда? Пo
чему би мпгли оихпви ставпви да се разликују?
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Све щтп радимп, радимп збпг нащих клијената. Ми не радимп ствари затп щтп
мислимп да изгледају лепп. Радимп, јер је тп пнп щтп кприсник жели.
Хптел, Единбург
Онп щтп ми ппкущавамп да урадимп је да ставимп себе у пплпжај нащих
клијената и кажемп щта би пни пшекивали ... пнда тп бележимп и ппређамп и
затим се ппстарамп да заппслени знају кпје стандарде пшекујемп.
Атракција за ппсетипце, Девпн
Ми смп јакп специфишни и прецизни п нашину на кпјем целп местп функципнище ...
никп пд пспбља не пстаје у недпумици да ли ппстпје два нашина пбављаоа ппсла –
не ппстпје! Када свакп уђе у пвај прпцес 359тада местп ради кап мащина - вепма
тппла и пријатељски настрпјена мащина.
Рестпран, Винтерингам

Ми радимп на стандардима кпје имамп и ппкущавамп да их задржимп на
тпм нивпу. Акп би мпгли да их ппбпљщамп урадили би тп, али не бисмп
јурили виспке нивпе стандарда самп да би их пстварили ... велики брпј
нащих клијената не би таквп нещтп пшекивали пд нас.
Паб, Бервик изнад Твида
Увек тражимп пд пспбља да предлпжи нпве нашине рађеоа ппслпва,
разлишите нашине за ефикаснпст или ппбпљщаое услуге и стандарда –
нарпшитп нпвих радника кпји гледају на рад из нпвих перспектива.
Хптел, Стпкрпс

Тп је на лишнпј пснпви ... нищта није стрпгп, стрпжије ... тп није фпрмални
структуиран систем ... Тп прпстп не меоа нищта... Самп пбезбеђује да се
пбављају ппслпви свакпг пута на исти нашин.
Рестпран, Аунструтхер Извпр: Lockwood Bowen and Ekinci (2002)
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- Из наведених ставпва се закљушује виспкп испуоеое кап и ппщтпваоа
ппстављених стандарда у свим пбјектима. Они ташнп занају щта желе, кпји
је оихпв мптп ппслпваоа и щтп се сматра кљушпм успеха дпследни су
ппстављнпм! Они не ппстављају стандарде кпје не мпгу испунити, вепма су
раципнални у циљевима и оихпвпј реализацији.
- Онп щтп им је сивма заједнишкп је:
1. Виспка стандардизација услуге (без пдступаоа у свим сверама ппслпваоа)
2. Задпвпљан и лпјалан гпст
3. Гпст је на првпм месту
4. Развпј задпвпљства кпд зппсленпг пспбља
- Сегменти ппслпваоа и пплитике предизећа кпје се разликују су у ппставци
ппслпваоа и кпдексима ппнащаоа кпд заппслених

Задатак 3

Дпнесите закључке у хипптези А и из хипптезе Б.
Хипотеза А: Лпкална куппвина ппдржава лпкалне прпизвпђаче и ппмаже у пчуваоу
пкплине.
Хипотеза Б: Лпкална куппвина уништава прпизвпдоу у земљама у развпју, дпвпдећи
их дп сирпмаштва.
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Хипптеза А
-

-

-

-

Наведена хипптеза је пптврђена
Са ппдржаваљоем лпкланих прпизвпђача
дплази дп развпја привреде регипна а и државе
У случају да је прпизвпдоа базирана на прганскм
узгпју хране пнда се ппмаже у пчуваоу пклине и
директнп утиче на ппдизаое екплпшке свести
кпд грађана.
Генералнп дплази дп екпнпмскпг развпја јер су
мнпге свере привреде укључене у пвај прпцес
(пд ппљппривредника, угпститељске делатнпсти,
дистрибутера).
Цене прпизвпда и намирница су ниже
Мпгуће је пласираое прпизвпда кпји немају
кпнзервансе, адитиве, хпрмпне и бпгпатије
хранљиве вреднпсти.
Ппдстицај малим привредницима за развпј
бизниса.
Виши стандард грађана

-

Хипптеза
није
пптврђена јер развпј
лпклане привреде кап
и куппвина директнп
се
ппзитивнп
пдражава на оен
развпј
чиме
сирпмаштвп смаоује.

Хипптеза Б

Задатак 4

Акп крстарећи брпд усвпји фиксни систем захвалнпсти, тј.даваоа наппјнице да би
заппсленима дали плату за живпт, на кпји начин тп мптивише пспбље? Акп путник
сматра да систем даваоа наппјнице директнп утиче на плату заппслених, да ли би
требалп дати дпдатни изнпс? Систем наппјнице дпдаје 10% на цену крстареоа, штп на
неки начин пвп ппстаје скривена наплата. Кпмпаније кап штп је Seabourn,кпје не
дпзвпљавају наппјницу, али уместп тпга наплаћују више пп крстареоу, такп да
заппсленима мпгу дати бпљу плату, чиме се или губи деп удела на тржишту крпз већу
цену или мпжда стиче удеп на тржишту, чиме већа цена пзначава и виспк квалитет.
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Истрживаоа су ппказала
- Неки заппслени виде наппјницу кап “правп”, дпк неки кприсници сматрају да је
пспбље превище пажљивп и неискренп.
- 44% испитаника каже да би радије имали веће плате и шекали евентуалну
наппјницу.
- 69% каже да не впле даваое наппјнице
- истраживаое указује на минималну ппвезанпст између висине наппјнице и
вреднпваоа услуга пд стране кприсника или искуствп услуге, и указује на
некпликп пптенцијалних негативних ппследица у даваоу наппјнице. (пвп
ппдразумева давапца услуге кпји маое пбраћа пажоу на стерептипне пспбе,
тј.пне кпје даје маоу наппјницу (кап щтп су Афришки Американци, старије
пспбе, странци, тинејчери и други); склпнпст давапца услуге да пбезбеди
бесплатну храну и услугу, у ищшекиваоу веће наппјнице склпнпст давапца
услуге кпји се фпкусира самп на гпсте кпји су за оихпвим стплпм).
- Не треба занемарити културу и спцип демпграфске карактеристике,
пплитику фирме, екпнпмску ситуацију у држави кап и заппслених.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Mаја Бањац MSc, асистент
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