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ALLCars Annual report –
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Celovit vpogled v kategorijo avtomobilov in znamk:

� Pregled: pregled trgov (5).

� Primerjave: pozicija znamk v primerjavi s konkurenco.

� Priložnosti: odkrivanje ovir in novih priložnosti za znamke.

� Razvoj: razumevanje trga, usmerjeno k razvoju znamke.

� Portfelj: širši vpogled v kontekst trendov (na ravni posamezn ikov in 
gospodinjstev).

� Učinkovitost: klju čnimi indikatorji u činkovitosti trženja in komunikacij.

Reports Intuitive tool OmniView 5.1 

2



3

ALLCars Annual report je sestavljen iz šestih skupin 
indikatorjev

(3) ODNOS DO ZNAMK
Kje se nahajamo mi, kako smo 
učinkoviti in kje je konkurenca?

(4) POTENCIALNE
IZBOLJŠAVE

Kje se lahko izboljšamo in kako?

(5) OPIS UPORABNIKOV 
ZNAMK skozi

socio-demografijo, življenjski stil, 
avto-park,...

(1) PREGLED TRGA na ravni 
POSAMEZNIKOV

Vozniki vs. nevozniki
Pogostost uporabe avtomobila

Pomembnost nakupnih dejavnikov 
in segmentacija dejavnikov

Nakupna namera (nov/rabljen avto, 
razred, cena)

Izbira znamk in priporočilo

(6) OPIS CILJNIH 
SEGMENTOV skozi

socio-demografijo, življenjski stil, 
avto-park,...

(2) PREGLED TRGA n a ravni 
GOSPODINJSTEV

Popis avtomobilov v gospodinjstvu 
(število, starost, št. prevoženih 
kilometrov, pogostost točenja in 

tip goriva, razred)
Nakupna namera (kdaj)

Odnos do znamk (izkušnje, 
uporaba, primarna uporaba)

Odločitev o 
nakupu 

novega ali
rabljenega 

avtomobila je 
pogosto 

pomembna 
odlo čitev, v 

katero ni 
vpleten zgolj 

konkretni
kupec, temve č

celotno 
gospodinjstvo.



Uporabniki znamk so podrobno opisani z razli čnimi 
relevantnimi atributi
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Socio-
demografija

Uporaba medijev
(TV, radio, tisk, internet, 

letaki, zunanje 
oglaševanje)

ICT uporaba
(internet, mobilna 
telefonija zabavna 

tehnologija)

Nakupne 
navade

Življenjski 
stil in 

osebnost

Segmenti 
pričakovane 

potrošnje

AllCars združuje razumevanje znamk 
v širšem kontekstu uporabnikov 

avtomobilov.
Avto-park

(na ravni 
gospodinjstva & 

posameznika)
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Kako bolje spoznati naše stranke od konkurence?

(5) ... Opis uporabnikov znamk

Glede na celotno populacijo so uporabniki 
znamke

– 4 članska gospodinjstva
– 2 avtomobila v gospodinjstvu
– klasični kupec (cena, blagovna znamka, 
poraba)
– starostni razred 35 do 45 let
– višji dohodek gospodinjstva 
– nadpovprečni uporabniki interneta
– redni bralci dnevih časopisov
– “uravnoteženi med službo in družino” glede 
na segmente življenjskega stila 
– “ravnodušni” glede na segmente pričakovane 
potrošnje

Glede na celotno populacijo so uporabniki 
znamke

– 2 članska gospodinjstva
– 1 avtomobil v gospodinjstvu
– varčni kupec (poraba, cena)
– starostni razred 50 do 60 let
– povprečni dohodek gospodinjstva
– “starejši sproščeni ljudje” glede na segmente 
življenjskega stila 
– podpovprečni uporabniki interneta
– člani AMZS
– “previdni” glede na segmente pričakovane 
potrošnje

ILUSTRATIVNI PRIMER
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Kje smo mi, kje naša konkurenca, kako smo u činkoviti mi 
in kako drugi?

(3) ... Odnos do znamk

ODNOS DO ZNAMK
� Izmerjena preko petih indikatorjev (trije na 

ravni gospodinjstva, dva na ravni 
posameznika)

� Indikator učinkovitosti: BRI - brand
relationship index (na ravni gospodinjstva -
BRIH, na ravni posameznika - BRIC in skupaj 
- BRI)

� Benchmarking
� Glede na znamke, pogostost uporabe 

avtomobilov,...

PIRAMIDA ODNOSA DO ZNAMK
je prikazana:
� Za vsako znamko avtomobilov posebej
� Skozi čas (2013, 2012,...)
� Skozi izbrane segmente
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ILUSTRATIVNI PRIMER

BRI              35                            27                           19

BRIC                41                                  29      23

BRIH               31 27                            16
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Kje so naši izzivi/priložnosti, kje prednost/slabos t naše 
konkurence?

(4) ... Potencialne izboljšave (s pomočjo poznavanja konverzij)
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ILUSTRATIVNI PRIMER

78%89% 90% Peugeot ima izziv pri prehodu od uporabe
(trenutno uporabljajo v gospodinjstvu) k primarni 
uporabi (najpogosteje uporabljajo v 
gospodinjstvu).

Opel ima izziv pri prehodu od izkušnje (v 
gospodinjstvu so imeli izkušnjo z znamko) k 
trenutni uporabi (trenutno uporabljajo v 
gospodinjstvu). Kot tudi na nivoju izbire in 
priporo čila

Možni odgovori ZAKAJ
- Težava z znamko 

(vrednost za ceno, 
podoba znamke)

- Kvaliteta (znamka, 
storitev)

- Zadovoljstvo
- Kaj dobim za svoj denar
- Izkušnje, priporočila 

drugih

Premajhen dele žžžž primarne uporabe med 
uporabniki

- zasedamo le del priložnosti uporabe (need-states)
- konkurenca je potrošnikom bližje



8

Je možno črpati nove stranke in od kje? 

� Širši ciljni segment je definiran na podlagi nakupne 
namere posameznikov (bi izbrali nov avtomobil 
srednjega ali višjega cenovnega razreda).

Velikost segmenta: 16% / 230.000 oseb
- Nadpovprečni uporabniki Petrolovih bencinskih servisov in 

dizelskega goriva; ključni nakupni dejavnik je poraba goriva.

� Ožji ciljni segment je definiran na podlagi nakupne 
namere posameznikov (bi izbrali rabljen avtomobil 
višjega cenovnega razreda).

Velikost segmenta: 6% / 86.000 oseb
- Nadpovprečni uporabniki OMV bencinskih servisov in 

dizelskega goriva; ključni nakupni dejavnik je varnost. 

(5) ... Opis ciljnih segmentov

ILUSTRATIVNI PRIMER



Rezultati so na voljo v obliki standardnega poro čila po 
meri in v orodju za lastne poizvedbe

Intuitivno orodje Omniview 5.1 Poročilo
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AllCars Annual report pokriva pet najpomembnejših 
trgov jugo-zahodnega Balkana

Prilagodljiv model

Možne primerjave 
z 2012

5.500 respondentov
letno

5 trgov

Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna 
(ločeno RS in Federacija), Makedonija

Pridobivanje podatkov 
na letni ravni

Kombinacija F2F in 
samoanketiranja



Osnovne cene in popusti

2.000 €

ENA DRŽAVA - poro čilo

- 15% za vsako dodatno

VSAKA NASLEDNJA DRŽAVA
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Podatki za leto 
2013 so že na 

voljo.

ENA DRŽAVA – Report + Omniview

2.500 €

VSAKA NASLEDNJA DRŽAVA

- 15% za vsako dodatno
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VALICON – dodajanje vrednosti
� VALICON: 

– je ena izmed vodilnih tržno raziskovalnih in 
svetovalnih agencij na SEE trgih, ki je 
osredoto čena predvsem na trge nekdanje 
Jugoslavije 

– je specializiran za manjše trge in naro čniku 
prilagojene rešitve ���� na podlagi partnerskega 
odnosa ponuja poglobljeno razumevanje podjetja 
in poslovanja naro čnika

– sledi vodilnim regionalnim igralcem, ki prihajajo i z 
razli čnih industrij in zagotavlja GLOBINSKI 
REGIONALNI VPOGLED IN IZKUŠNJE

– je neologizem besed VALUE in ICON
– je lokalno prisoten na 4 regionalnih trgih: 

Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter
Srbija

– je s strateškimi partnerji v Črni Gori, na Kosovem, 
v Makedoniji, Albaniji in Italiji prisoten v celotni
Evropi

� DODANA VREDNOST:

– izkušena regionalna ekipa za mednarodne projekte
– zavzet KAM, ki vam sledi na celotni regiji
– močna IT and R&R podpora znotraj našega podjetja

za najbolj sodobne rešitve



VALICON prednosti
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…od leta 1999, PGM od leta 2003
Rešitve za manjše trge ���� „Kako uspeti na manjšem trgu z omejenim prora čunom?”

REGIONALNA PRISOTNOST

Regionalno raznolika skupina ljudi z obsežnimi mednar odnimi
izkušnjami

MEDNARODNOST

AVTOMATIZACIJA
Močna IT in R&R podpora za tehni čne rešitve
Razvoj raziskovalnih platform za dostopne cene

INTUITIVNA ORODJA
Analiti čno orodje OmniView, intranet integracijske rešitve
Inovativne rešitve predstavitev in poro čanja

„OB ČUTEK” Sodobne kvalitativne raziskovalne tehnike in koncep tualne 
teorije

DOLGOROČNI ODNOSI
Zanesljiv partner, možnost ekskluzivnega sodelovanja
Predstavitve in poro čanja prilagojena poslovnim ciljem

Zavzetost KAM-a, ki vam sledi na regionalni in medna rodni ravni
Visoko izobražena, profesionalna ekipa z mnogo izkušn jami

VRHUNSKA KAKOVOST 
STORITEV



Pregled podro čij strokovnega znanja Valicon-a

Zbiranje 
podatkov

Tržno 
raziskovanje 
in analitika

Trženjsko
svetovanje

Dodajamo 
vrednost 

naročnikom

Kvantitativni pristop
– CATI, CAPI, PAPI, Web, 

Access panel

Kvalitativni pristop
– Fokusne skupine, ID-ji, 

Semiotika

Ad-hoc raziskave v vseh 
glavnih industrijah

– FMCG, ICT, Farma, 
Mediji, Storitve, Finance

Sindicirano raziskovanje

– Nacionalna raziskava 
branosti, Nacionalna 
uporaba interneta, PGM

Marketinške strategije
– Segmentacija

– Razvoj konceptov

– Pozicioniranje

– Znamčenje

– Oblikovanje cene

– Komuniciranje

Integracija podatkov
– DataMart vzpostavitev

– Podatkovno rudarjenje

– Napovedovanje

– Poročila

RAZUMEVANJE IN ZNANJE 
O INDUSTRIJI

IZBIRA IN UPORABA 
OPTIMALNE 

METODOLOGIJE

SVETOVANJE, KI TEMELJI 
NA RAZISKAVAH
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VALICON ponudba

Kvantitativne metode Kvalitativne metode
� Sekundarni viri in semiotika
� telefon: CATI, WATI  ���� novo! VoIP CATI
� F2F metode (CAPI, PAPI)
� Spletno anketiranje (splet, e-mail)
� Spletni PANEL ���� konstantno ve čanje panela
� Omnibus
� Navidezno nakupovanje / navidezni tel. klici

– dobro organizirana mreža anketarjev v celotni regiji
– stalna usposabljanja in izobraževanja 
– visok nivo kakovosti nadzora, nadzor v realnem času in 

kontrola kvot

� Globinski intervjuji („1-0-1”, diade, triade)
� Fokusne skupine (standardne, mini FS, kreativno-

motivacijske, itd.)
� “Dvojni intervjuji v skupinah”

– ekipa lokalnih strokovnih kvalitativnih moderatorjev v  
vsaki državi

– sodobni in popolnoma opremljeni kvalitativni prostori  v
Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu

– enostransko ogledalo, mobilne kamere, elektronski s istem 
beleženja, simultano prevajanje v ve č jezikih, udobne in 
prijetne opazovalne sobe …

VALICON-ove točke diferenciacije in lastne R&R rešitve

� Sindicirane raziskave: PGM (Product Group Manager, celotna regija), NRB (Nacionalna 
raziskava branosti, Slovenija), Gemius revizija (cel otna regija), Mese čni CATI Omnibus

� Enostavne rešitve: Plug&Play (5 standardiziranih modelov), F5 anketira nje (“Faster – Full 
control - Fair price F2F”) 

� Razviti analitični modeli in platforme: User.CentrICON, IdentICON, ConceptICON, AD 
DiagnostICON … in še ve č

� Intuitivno programsko orodje: OmniView
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Mednarodne reference:
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Mednarodno anketiranje:

� po industrijah:
– Finance
– FMCG
– Farmacija
– Telekomunikacije

� poleg izkušenj iz „domačega“ trga (SI, CRO, B&H, 
SER) ima VALICON izkušnje v naslednjih državah:

– Avstrija
– Belgija
– Bulgarija
– Ciper
– Češka
– Francija
– Nemčija
– Grčija
– Madžarska
– Italija
– Kazahstan
– Makedonija
– Malta

– Črna Gora
– Nizozemska
– Poljska
– Portugalska
– Romunija
– Rusija
– Slovaška
– Španija
– Švica
– Turčija
– Velika Britanija
– Ukrajina



VALICON Ljubljana
Kopitarjeva 2
1000 Ljubljana
T: +386 1 420 49 00
F: +386 1 420 49 60
info@valicon.net

VALICON Zagreb
Baruna Trenka 16
10000 Zagreb
T: +385 1 640 99 55
F: +385 1 640 99 56
info@valicon.net

VALICON Sarajevo
Branilaca Sarajeva 20 
71000 Sarajevo
T: +387 33 258 655
F: +387 33 258 656
info@valicon.net

VALICON Beograd
Gavrila Principa 16/2
11000 Beograd
T: +381 11 32 86 978
F: +381 11 30 30 444
info@valicon.net

Za več informacij

diana.conti@valicon.net


