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PGM – Product Group Manager

Hiter, enostaven in celovit vpogled v kategorije in 

v moč vaših znamk, v času in prostoru.

 PGM je strateško orodje, ki 

ponuja celovit vpogled v 

FMCG kategorije in znamke v 

petih državah zahodnega 

Balkana.

 PGM ponuja najširši nabor 

informacij o nakupnem 

vedenju potrošnikov.

 Poznate moč svoje blagovne znamke?

 Kakšen je rezultat vaše znamke v letu 

2013?

 Kakšen je ta rezultat glede na 

konkurenco?

 Kakšen je ta rezultat glede na leto 

2012 oz. 2011?

PGM uporabljajo številna 

lokalna, regionalna in 

globalna podjetja s 

področja FMCG, ki so 

prisotna na področju 

zahodnega Balkana.

Postanite naš uporabnik!

Valicon, 2013 ©

Več na:

www.valicon.net

Primarna uporaba

Uporaba

Izbira

Izkušnja

Poznavanje

18%

33%

60%

72%

90%
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5.500 

potrošnikov/leto

Od 2004

40+ kategorij 1.200 znamk

6 indikatorjev

5 držav



PGM Benchmark vam 

ponuja:

Vpogled v moč vaše znamke in 

moč konkurenčnih znamk, v letu 

2013 (BSI - Brand Strength 

Index).

Pregled piramid uspeha za vse 

merjene znamke v kategoriji.

Podroben vpogled v piramido 

moči vaše znamke ali vaših 

znamk

Primerjava z optimalno piramido

(benchmark za kategorijo).

PGM Benchmark vam bo 

odgovoril:

Na katerih ravneh je vaša znamka 

pridobila in na katerih ohranila ali 

izgubila svojo moč?

Kdo v kategoriji je dosegel največji 

preboj iz 2012 v 2013?

Ali in kako se spreminja trend 

potrošnje v naši kategoriji?

Na kateri del trženjskega spleta 

morate biti še posebej pozorni v 

2014?

PGM Benchmark

Odkrijte svoje priložnosti, izkoristite svoje 

prednosti, odpravite potencialne slabosti.

Valicon, 2013 ©

SPECIAL 

PRICE

Število lastnih znamk v 

kategoriji
Cena

1 znamka 500 €

2-3 znamke 1000 €

4 znamke ali več 1500 €

Opomba:

• Vključitev 2011 v primerjavo: + 200 €

• Cena ne vključuje DDV.

PGM Benchmark je posebna ponudba družbe 

Valicon, ob zaključku desetega leta obstoja 

raziskave PGM.

Vsakemu kupcu pripada ena svetovalna ura 

brezplačnega svetovanja uporabe.

Kupci poročila PGM Benchmark imajo posebne 

ugodnosti pri morebitnem vstopu v PGM 2014.

KONTAKT: janez.istenic@valicon.net


