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TARGETUL UNEI ACŢIUNI PROMOŢIONALE

Calcul pentru un produs Valoare

Pretul produsului care este pretul la care vinzi produsul?

Marja bruta/unitate vanduta care este castigul brut % din pretul de vanzare?

Unitati vandute in perioada similara

Buget campanie care sunt costurile de promovare/comunicare ale campaniei tale?

Cost oportunitate in cazul unui multipack, care sunt profiturile pe care le pierzi, oferind un alt produs gratuit? estimare

Discount completeaza % in cazul in care folosesti acest mecanism

Multipack completeaza costul produsului pe care il dai gratuit

Cadouri completeaza costul cadoului oferit

Target #DIV/0!

Marja recalculata #DIV/0! asta e noua marja bruta a produsului tau pe perioada campaniei

Diferenta marja #DIV/0!

Crestere vanzari #DIV/0!

Spre deosebire de campaniile de imagine, cele tactice urmaresc modificarea unor indicatori de performanta determinati intr-un timp determinat (cel mai adesea 

cresterea vanzarilor). In acest caz, se impune calcularea pragului de performanta al unei campanii tactice inainte de demararea ei.

cate unitati ai vandut in aceeasi perioada a anului trecut indexat cu cresterea naturala pe anul acesta (daca e 

sezonier) sau perioada chiar dinaintea campaniei (daca nu e sezonier)?

asta e cantitatea pe care trebuie sa o vinzi pentru a obtine acelasi profit brut ca si in cazul in care nu ai fi 

demarat campania
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Calcul pentru grupa de produse Valoare

Valoare vanzari

Marja/vanzari care e marja bruta din aceasta valoare?

Buget campanie care sunt costurile de promovare/comunicare ale campaniei tale?

Cost oportunitate in cazul unui multipack, care sunt profiturile pe care le pierzi, oferind un alt produs gratuit? estimare

Discount completeaza % in cazul in care folosesti acest mecanism

Multipack completeaza costul produsului pe care il dai gratuit

Cadouri completeaza costul cadoului oferit

Target #DIV/0!

Marja recalculata #DIV/0! asta e noua marja bruta a produsului tau pe perioada campaniei

Diferenta marja #DIV/0!

Crestere vanzari #DIV/0!

asta e valoarea pe care trebuie sa o incasezi pentru a obtine acelasi profit brut ca si in cazul in care nu ai fi 

demarat campania

care este valoarea totala a vanzarilor pentru perioada similara celei in care faci campania? vezi mai sus ce 

inseamna perioada similara.

Calculator target actiune promotionala Page 2


