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Kaj je CRM? 
 

CRM oz. Customer Relationship Management je obvladovanje odnosov s kupci/strankami 
(v nadaljevanju kupci). Je proces podrobnega in organiziranega spoznavanja potreb, 
zahtev in želja obstoječih in novih potencialnih kupcev. Podjetju bo zaradi načina 
beleženja in spremljanja informacij le-to zagotovilo uspešnejšo prodajo. 

Cilj je vzpostavitev odličnega partnerskega odnosa, saj je zadovoljen in lojalen kupec tisti,  
ki podjetju zagotavlja tržno uspešnost. Hkrati je ta kupec lahko glaven promotor vašega 
podjetja. Ta kupec bo pridobil občutek vrednosti, ki jo bo vračal z lojalnostjo in odkritimi 
informacijami o svojih načrtih v prihodnje. 

Vemo, da so stroških za pridobitev novega kupca zelo visoki, zvestoba določeni blagovni 
znamki šibi saj je na voljo pestra izbira izdelkov ter oglaševalske akcije so zelo pestre in 
agresivne. 

Z vzpostavljenim CRM procesom v podjetju načrtujemo in izvajamo, drugačnim potrebam 
in željam kupcev prilagojene marketinške aktivnosti. 

Ključne značilnosti koncepta CRM so torej: 
• vzpostavitev in upravljanje dobičkonosnega portfelja kupcev, 
• prepoznavanje ključnih kupcev, ki nam prinašajo največ dobička, povečevanje truda, 

da bi pridobili in ohranili prav te kupce in zadovoljili njihove potrebe in želje, 

• osredotočenje virov na dobičkonosne poslovne odnose, 

• uporaba razvitih marketinških pristopov s ciljem zadovoljevanja različnih potreb in 
preferenc kupcev, 

• prepoznavanje novih možnosti za ustvarjanje novih vrednosti za kupca, 

• nenehno zbiranje podatkov o kupcu z namenom lažjega predvidevanja njenega 
vedenja ter s tem usmerjanje aktivnosti in vzpostavitev osebnega odnosa s kupcem. 

Z izrazom CRM se večkrat poimenuje kar programsko opremo, ki zagotavlja podporo temu 
procesu, pa vendar je zgolj tehnološko dojemanje CRM-ja napačno, je pa priporočljivo, da 
imamo v podjetju neko CRM platformo. 

Da bo upravljanje odnosov s kupci res kakovostno in učinkovito, je potrebno ta koncept 
implementirati na vse ravni v celotno poslovanje v podjetju. Šele takrat lahko CRM 
postane konkurenčna prednost določenega podjetja. 
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