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Že iz šolskih dni smo vajeni, da beseda

odličnost označuje presežke - po odlič-
njakih se zgledujejo vsi preostali. Če be-

sedi odličnost dodamo marketing, do-

bimo nagrado, ki jo bo jubilejno peto le-

to na Slovenski marketinški konferenci

28. maja v Portorožu podelilo Društvo
za marketing Slovenije. Z marketinško
naravnanostjo, s katero ustvarjajo do-
dano vrednost izdelkov oziroma stori-
tev, so prejemniki nagrade zgled celotni
poslovni skupnosti.

Namen nagrade je prepoznati in postaviti v

ospredje tista podjetja, ki z marketinško mi-

selnostjo in celostno vpetostjo marketinga v

poslovanje dosegajo odlične poslovne rezulta-
te. »Marketingkrepko presega okvirje oglaše-
vanja in obsega vse, kar je povezano s trgom in
porabniki. Z nagrado marketinška odličnost
tako delimo znanje in dobre prakse ter s tem

razvijamo stroko. Z nagrado ne želimo pou-
darjati zgolj dosežkov posameznikov, temveč
celotnega podjetja, ki živi marketinško usmer-

jenost in jo uresničuje v svojem vsakodnev-
nem poslovanju,« pravi predsednik Društva
za marketing Slovenije in predsednik komisije
za nagrado marketinška odličnost Mitja Pirc.

Za nagrado se enakovredno potegujejo

tudi podjetja z manjšimi marketinškimi
proračuni

Posebnost nagrade marketinška odličnost je
v tem, da zanjo enakovredno tekmujejo tudi

podjetja, ki nimajo obsežnih marketinških

sredstev, nimajo velikih marketinških oddel-
kov ali najnaprednejših orodij. Pirc ob tem

poudarja, da odličnost pomeni biti najboljši
v okoliščinah, v katerih delaš: »Podjetje lah-
ko nima kompleksnih marketinških sistemov,
ampak zmaguje s svojo pristnostjo, usmerje-
nostjo vkupca, če nenehno razmišlja o njego-
vih pričakovanjih ter jih tudi izpolnjuje in ce-

lo presega. Nabor nagrajencev v zadnjih letih

je zelo raznolik, saj ne ocenjujemo velikosti
podjetja. Podjetje mora namreč skozi prijavo
dokazati, da v okviru razpoložljivih sredstev

dosega svoj maksimum, in pri tem pokazati
svoje inovativne pristope.«

Priznanje stroke za delo in dosežke vseh

zaposlenih

Vsi prejšnji prejemniki nagrade marketinška
odličnost so že vsa leta med najboljšimi slo-
venskimi podjetji. Za lansko nagrado seje po-
tegovalo devet finalistov v treh kategorijah,
med katerimi je v kategoriji B2B slavilo pod-
jetje Knauf Insulation, v kategoriji mala in sre-

dnja podjetja v segmentu B2C podjetje ZkotZ,

v kategoriji velika podjetja v segmentu B2C

pa podjetje Droga Kolinska, kije prejela tudi
veliko nagrado marketinška odličnost 2018.

Predsednik uprave podjetja in direktor

strateškega poslovnega področja v Atlantic

Grupi Enzo Smrekar je na lanski Slovenski
marketinški konferenci po prejemu nagrade
poudaril zadovoljstvo, daje stroka prepozna-
la njihovo delo in dosežke, za katere je zaslu-
žna marketinška miselnost, ki jo živijo tako v

podjetju Droga Kolinska kot tudi na ravni ce-

lotne skupine Atlantic Grupa: »V svoje delo

vlagamo veliko strasti, truda in poguma. Na-

grada je gotovo potrditev, da seje ta pogum
splačal. A to je šele začetek naših uspehov.«

Če je podjetje orkester, je marketing

dirigent

Komisija za nagrado marketinška odličnost se

vsako leto izbora srečuje z zahtevnejšo nalo-

go. Vse večje prijav poslovno uspešnih pod-
jetij, ki skozi prijavo dokazujejo, daje za to us-

pešnost (so)odgovoren tudi marketing. Mar-

ketinški spekter je širok in raznovrsten, naj-
boljša marketinška podjetja pa se tega zelo
dobro zavedajo.

Direktorica korporativne strategije v pod-
jetju Atlantic Grupa oziroma Droga Kolinska
Aleksandra Kregar Brus ob tem dodaja, da

je marketing kot dirigent v orkestru - prvi se

odzove, ko se zgodi neka sprememba, hkrati
pa je povezovalec med različnimi funkcijami

v podjetju: »Marketingje v prvi vrsti kultura,
kije usmerjena k porabniku in v kateri je po-
rabnik v središču vseh pomembnejših disku-

sij, procesov, odločitev. Marketing ima 'narav-

no' vlogo uvajanja te kulture in podiranja zi-
dov med silosi. Marketinška odličnost zahte-
va spremembo v organizaciji in položaju mar-

ketinga, ki bo na eni strani bolj agilna in sledi-
la porabnikom in na drugi strani povezovala
funkcije v podjetju. V marketinški odličnos-
ti je marketing strateška funkcija, saj razume

prioritete podjetja in zna izmeriti vpliv svoje-
ga delovanja. Marketinška odličnost pomeni
vpliv marketinga ter željo in strast, da si advo-
kat svojih porabnikov znotraj podjetja.«



■ Z marketinško naravnanostjo, s katero ustvarjajo dodano vrednost izdelkov oziroma

storitev, so prejemniki nagrade zgled celotni poslovni skupnosti

■Marketing je v prvi vrsti kultura, na podlagi katere podjetje gradi svoje vrednote, poudarjajo v podjetju Droga Kolinska, ki je prejemnik

lanske velike nagrade marketinška odličnost 2018.


