
NOVA NORMALA?

Delo na daljavo predstavlja velik del te spremembe. Tu 
je nekaj zanimivih spoznanj iz podatkov, zbranih pred in 

med izbruhom…

“Med številnimi dejavniki, ki spodbujajo rast virtualne 
prodaje, izstopa preferenca strank. Naravnanost 
strank je najprej digitalno (digital-first), ne čutijo 
potrebe po komunikaciji iz oči v oči”

TRISH BERTUZZI, PREDSEDNIK IN GLAVNI STRATEG, 
THE BRIDGE GROUP

EDINA STALNICA V LETU 2020 JE SPREMEMBA.

Prodajni predstavniki že vključujejo uporabo 
virtualnih tehnologij v sodelovanju s strankami:

POVEČANJE OD 2015-2018 1

DELO NA DALJAVO LAHKO DEJANSKO 
IZBOLJŠA UČINKOVITOST...

56%

zaposlenih, ki delajo na daljavo:

…kot pred obdobjem obveznega dela na daljavo

44%

PRODAJA JE ŽE PREJ 
UBRALA VIRTUALNO POT...

…IN PRIHRANI PODJETJEM 
DENAR…

- povprečni prihranek ameriških podjetij za 
delavca, ki je zaposlen za polovični delovnik 3

11.315 $ 

11 dni na leto

...MANJ ČAS V PROMETU POMENI 
VEČ ČASA ZA DELO

107 milijard $ – trg spletnega učenja 2015 6

325 milijard $ – predvidena vrednost 2025... 6

razmišlja o razvoju novih znanj in 
spretnosti zaposlenih skozi širitev 
nabora njihovih delovnih nalog 5

ustvarja nove izdelke in storitve 5

ponovno razmišlja o trenutnih 
poslovnih praksah 5

ne misli, da bi bilo lahko koristno 5

FLEKSIBILNOST IN 
PRILAGODLJIVOST STA 
KLJUČNEGA POMENA... 

JE KOZAREC NAPOL POLN? 
KAKO BI LAHKO UVELJAVITEV 
DELA NA DALJAVO KORISTILA 
PODJETJEM?

TUDI SPLETNO UČENJE 
BO POSTALO  
NOVA NORMALA

…A VSI NISO NANJE 
PRIPRAVLJENI...

podjetij je oblikovalo nove načine dela, ki bi 
jih lahko obdržali tudi v bodoče 2

podjetij je oblikovalo nove procese, ki bi jih 
lahko uporabili 2

je poročalo o inovacijah, ki jih nameravajo 
uvesti 2

73%

44%

76%

22%

13%

34%

8%

zaposlenih v pisarni v Združenem 
kraljestvu je bilo ustrezno opremljenih za 
delo od doma že pred krizo leta 2020 4

18%

jih meni, da ima delodajalec tehnološko 
infrastrukturo, ki omogoča produktivno 
delo na daljavo 4

41%

Za več informacij obiščite mercuri.si

...OB TEM PA DAJE VEČ 
ZAPOSLENIM*

– povprečni prihranek za zaposlene v ZDA, ki 
delajo na daljavo pol delovnega tedna 3

2.500 $ - 4.000 $ 

12%

* Osnovano na 2,5 dneh na teden. Primarne prihranke predstavljajo: 
večja produktivnost, nižji stroški nepremičnin, zmanjšana odsotnost 
osebja / promet, boljša pripravljenost na nezgode. 

1. Salesforce ‘State of Sales’ Report 3rd edition

2. econsultancy/marketing week surveys, March 2020

je enako ali bolj učinkovitih 2

je manj učinkovitih 2

3. Global Workplace Analytics

4.Tyto PR

5. Future Workplace Survey (publ. In Forbes) 

6. Research and Markets (publ. In Forbes) 

Zaposleni, ki delajo na daljavo in opravljajo polovični delovnik, 
prihranijo v povprečju 11 dni na leto na račun prevoza na delo 3

Mercuri International vsako leto podjetjem v več kot 50 državah pomaga pri doseganju prodajne odličnosti. 
Strankam služimo s prilagojenimi rešitvami in strokovnim poznavanjem panoge tako na lokalnem kot tudi na 

globalnem nivoju. Donosnost vašega posla povečujemo z razvojem ljudi, orodij in procesov, ki omogočajo 
reševanje vseh prodajnih izzivov.

https://mercuri.si
https://www.salesforce.com/form/conf/state-of-sales-3rd-edition/
https://econsultancy.com/marketing-in-the-coronavirus-crisis-how-are-enterprise-organisations-adapting-to-the-new-normal/
https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
https://tytopr.com/new-tyto-research-highlights-employer-employee-disconnect-on-home-working-response-to-coronavirus/
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2020/03/31/the-impact-of-the-coronavirus-on-hr-and-the-new-normal-of-work/#4a10a3f12b60
https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2018/07/31/e-learning-climbing-to-325-billion-by-2025-uf-canvas-absorb-schoology-moodle/#762192f83b39



