10 конкурентни предимства за управление на проекти по
гъвкав, ефективен и насочен към клиентите начин

Тази публикация е насочена към мениджърите на търговски дружества и има за цел да
подобри тяхната работа, като се фокусира върху работна среда, основана на гъвкавост,
ефективност, насоченост към клиентите и устойвост.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи – Развитие на
иновации”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.
.

Въведение
През последното десетилетие сектор търговия в Европа претърпя бурни промени и положи
усилия за повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта, иновациите, опазването
на околната среда и за добре образована, мобилна и гъвкава работна сила.

Оцеляването и успеха ва пазара ще зависи от гъвкавостта и ефективността на всички
дейности, включително и преднина в глобалната конкуренция, технологични приложения за
намаляване на разходите и драматично подобряване на качеството на услугата.

Като се фокусираме върху перспективата за учене през целия живот и развитие на уменията,
които са двете основни движещи сили на конкурентоспособността, настоящият документ ще
определи предимствата на разтежа, основан на знание и клиенски насочения подход, както и
изборът на иновативни решения, включващ промотирането на гъвкава и сигурна работна
среда.
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1. Учене през целия живот и развитие на уменията в сектор „Търговия”
Инвестицията в усъвършенстването на уменията може да донесе дългосрочни предимства на
всяка организация. Обучението е важно за мениджърите на търговски дружества и се
провежда сред вече заетите в сектора. Основно изключение е висшето и продължаващото
образование, които са насочени към сравнително малък брой студенти. По-голямата част от
курсовете се провеждат в предприятията, като не се използват услугите на външни
доставчици. И все пак, през последните години

значително нараства дела на висшите

училища и на новоформираните Мрежи на уменията. Като цяло, обучението се базира на
комбинация от наставничество и учене на работното място.
На търговците се препоръчва да увеличат инвестициите си в програми за учене през целия
живот на служителите, като се вземе под внимание размера на предприятието. Програмите за
усъвършенстване на уменията предлагат персонално обучение за всеки служител, като част
от трудовия договор и представляват взаимен ангажимент да се направи всичко възможно за
придобиване на необходимите умения. Подобряването на квалификацията често е
необходима, за да посрещне променящото се търсене на клиентите, за развитието на
фирмата, за адаптиране на процесите.
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2. Ползите от управлението на проекти по гъвкав, ефикасен, насочен към
клиентите и благоприятстващ ученето начин
 Използване на подход основан на знанието
В зависимост от професията се изискват други форми на знанието: подходящо
законодателство за защита на потребителите и служителите, наредби за опазване на околната
среда и управление на отпадъците, разработки в законодателството в областта на
здравеопазването и безопасността, системи за управление на взаимоотношенията с клиенти,
технологичните и техническите системи, които се използват за управление на веригата на
доставки, ролята и функцията на електронната търговия, процеси на дигитални покупки и
онлайн мотивация на потребителите.
Очаква се търговците на дребно да увеличат силно инвестициите си в програми за учене през
целия живот и пригодността за заетост на служителите си. Това ще бъде направено по начин,
който взема предвид разнообразието и размера на предприятията.

 Взаимовръзката между пригодността за заетост и адаптивността
За служителите в сектор търговия на дребно, залогът при обучението през целия живот става
все по-важен и тенденцията, задвижвана от европейски инициативи, е да ги направи агенти
на собствената си кариера, като развива пригодността им за заетост, която е тяхната
способност да се появят желателно или „пригодни за заетост” във фирмата и на пазара на
труда. Професионалните подходи не са вродени, те трябва да бъдат изградени и в двете
посоки: от личността, независимо от неговия/ нейния статут (студент, безработен, работник,
пенсионер) до фирмата, която може да използва тези умения, и от компанията, която иска да
придобие тези умения – до индивида, който ги притежава. Търговците трябва да се опитат да
наемат все по-голям брой служители в електронни бизнес професии, тъй като те
преструктурират своите операции, за да отразят променящите се изисквания на дигиталната
икономика: като се започне от уеб разработчиците да обществени медийни специалисти и от
дигитален маркетинг до нови мениджъри бизнес развитие.

5
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи – Развитие на
иновации”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.
.

 Да бъдеш ориентиран към клиента
„Модерните компании ще бъдат наистина прозрачни и ще кажат: „Хей, потребители,
работете с нас”. А останалите са тези, които предлагат лъскава повърхност и се преструват”
(Мартин Линдстрьом – експерт по търговски марки и автор на бестселъри).
Изборът и предпочитанията на клиента са измежду ключовите фактори, които водят до
развитието на търговията. Понастоящем, благодарение на ефекта от глобализацията,
произтичащ от интернет и дигиталните технологии, потребителите имат много повече
възможности отвсякога. Вследствие на това, търговците трябва да се заемат с тази промяна и
да превърнат прозрачността в конкурентно предимство за своята фирма.
На първо място, търговците на дребно трябва да работят усилено, да бъдат честни и да
говорят със своите клиенти, като се уверят, че тяхната търговска марка им е позната.
Препоръчително е да се ангажират с поддържането на обратна връзка с клиентите – както
положителна, така и отрицателна – като не обещават неща, които не могат да доставят.
На второ място, търговците трябва да измислят начини да насочват потребителите и да им
обръщат индивидуално внимание. Ако даден потребител купува лаптоп, например, може да
не оцени друго предложение на следващата седмица, но би могъл да се зарадва на талони за
отстъпка за аксесоари или на контакт от вашия екип за обслужване на клиенти.

 Предоставяне на по-конкурентни търговски услуги
Като се има предвид, че секторът търговия на дребно определя достъпа на потребителите до
богат избор от потребителски стоки, включително основни стоки за бита и хранителни стоки,
функционирането на пазара на дребно има пряко въздействие върху качеството на живот на
гражданите. Това е благодарение на услугите, предоставяни от търговци на дребно, много
потребители да имат локално достъп до продукти от други държави-членки и трети страни,
като по този начин се възползват от вътрешния пазар. Търговците могат да се превърнат в
движеща сила за конкурентоспособност чрез възприемане на подходи за устойчив растеж,
което ще ги направи по-отговорни към поведението на клиентите и ще увеличи
взаимодействието с тях. Конкуренцията в сектора трябва да се измерва не само с
икономически фактори, но също така и със социални, етични и екологични. Всъщност,
секторът търговия на дребно има значително въздействие върху околната среда, в резултат
от двете – операциите ден за ден и ходът на потребителите, които тя генерира. Следователно,
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търговците на дребно трябва да изпълняват своите екологични отговорности и да насърчават
постигането на устойчив модел на потребление и производство.

 Приемане предизвикателствата на дигиталната икономика
Дигиталната икономика задвижва основната трансформация на европейските сектори на
търговията на дребно и на едро. Търговците трябва да развиват значителни умения чрез
употребата на технологии, което ще спомогне за бързата обработка на информацията за
пазара, както и ще оптимизира веригата на стойността, особено в случаите когато те работят
за малка организация и професионални клиенти. Знанията на търговците на дребно в
областта на логистиката, централна функция на сектора, са критичен компонент в
предоставянето на дигиталната икономика. В действителност, електронната търговия
предлага нови пътища за взаимодействие с клиентите. Разглеждайки предизвикателствата
успешно и изчерпателно, дигиталната икономика ще доведе до развитието на ново и
вълнуващо конкурентно равновесие в европейската търговия.

 Гъвкава сигурност - модел „печеливш-печеливш за всички”
„Гъвкавата сигурност”, като интегрирана стратегия за подобряване има за цел съвместяване
на нуждата на работодателите от гъвкава работна сила с нуждата на работниците от
сигурност срещу безработица.
Някои компоненти на труда, като работно време и гъвкавост на заплащането, могат да бъдат
считани от търговците на дребно като важни фактори за конкурентоспособност на фирмата.
Предоставянето на по-добра сигурност и гъвкавост в работата е от взаимен интерес и за
работодателя, и за работника. За мениджърите в сектор търговия гъвкавостта ще бъде от
изключителна необходимост, за да подобрят своята адаптивност, а за служителите – за да се
чувстват сигурни за работното си място. В същото време, сигурността, в динамична
перспектива, не е само въпрос на защита на работника срещу изгубването на работата. Става
въпрос за изграждане и запазване на способността на хората да се включват, остават и да
напредват в областта на заетостта през целия жизнен цикъл. Това също е въпрос на
сигурност за фирмите за опазване и подобряване на пазарните им позиции, лоялността на
работната им сила и техния потенциал за създаване на производителността и работата в
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рамките на една все по-конкурентна среда.

 Създаване на устойчиви иновации
Устойчивите иновации се отнасят до създаване на нови или усъвършенствани продукти,
нови технологии, процеси и техники за управление, които произвеждат екологични или
социални ползи, заедно с икономическа стойност. Търговците на дребно трябва да бъдат
авангардисти на европейската зелена икономика чрез намаляване на количеството на
парниковите емисии, чрез предлагането на устойчиви продукти и като помагат на
потребителите да намалят количествата на хранителните отпадъци. Те също така трябва
непрекъснато да се стремят да намалят количеството на отпадъците в операциите си с всички
средства, с които разполагат в сегментите на веригата за доставки, където могат да имат пряк
контрол (логистика, продуктов дизайн, опаковане, рециклиране и др.).
Търговците на дребно имат мисията да убеждават, да насърчават и да придружават
потребителите в усилията им за намаляване на хранителните отпадъците. Освен това, те се
намират в добра позиция да разпространяват информация относно значението на различните
видове срок на годност и практически съвети за намаляване на хранителните отпадъци, като
например използването на списъци за пазаруване.

 Стремеж към иновативни решения
Обществените промени и технологичният напредък променят неузнаваемо сектора търговия
на дребно и се появяват иновативни бизнес модели. Дейностите на търговците на дребно не
са отразени по подходящ начин в традиционните и конвенционални мерки на иновациите. Те
трябва да ангажират в открита, съвместна иновация и да наблегнат повече на
нетехнологичното новаторство, а също да комбинират двете услуги и продуктовите
иновации. Продуктовите иновации са от най-важните аспекти на иновациите в търговията
на дребно.

Това могат да бъдат разпространявани или рекламирани иновативни за пазара продукти като
иновационни фактори. Основите за собственото търговско развитие са изцяло нуждите и
изискванията на клиента. Освен това, търговците трябва да предоставят продуктови
иновации и да създават нови категории продукти, които производителите не са изследвали
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преди, за да се увеличи лоялността на потребителите, както и да се привлекат нови клиенти.

 Насърчаване на по-ефективна работна среда
Изправени пред настоящите социални и икономически промени, търговците предлагат
разнообразни и модерни начини за покупка и продажба на стоки и услуги и допринасят за
по-голям избор на потребителите, както и за гъвкави и достойни възможности за заетост, поспециално за младите хора. В допълнение към количеството на свободните работни места е
важно да се обърне внимание и на тяхното качество, като например здравословни и
безопасни

условия

на

труд,

с

цел

постигане

на

по-добра

ефективност

и

конкурентоспособност на търговския бизнес. Като цяло, особено в период на рецесия,
секторът на търговските услуги се възприема в общественото мнение като влошаващо
условията на труд и не като предоставяне на качествени работни места, нито дългосрочни
перспективи за кариера. Това е причината, поради която ако търговците успеят да намерят
правилния баланс между качествените условия на труд и икономическата необходимост от
гъвкаво работно време, даващи различни дневни, седмични и сезонни нива.
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Заключение
Този доклад подчертава ползите, които фирмите могат да постигнат, когато ученето през
целия живот, развитието на умения, ориентацията към клиентите, устойчивите иновации и
гъвкавата сигурност са предприети в рамките на работното място. Инвестирането в
развитието на уменията може да донесе дългосрочни преимущества на организация и е от
съществено значение за подпомагане на повишена производителност.
Освен това, насърчаването на „гъвкава и сигурна” работна среда чрез съвместяване нуждата
на работодателите от гъвкава работна сила с нуждата на работниците от сигурност срещу
безработицата е истинско дългосрочно предимство за една компания.
Друг двигател на конкурентоспособността за търговския управител е да се ангажират в
открита, съвместна иновация и да наблегнат повече на нетехнологичното новаторство,

както и да комбинират двете услуги и продуктовите иновации.
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иновации”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
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.

