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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo obravnavali področje trženja, in sicer vedenje kupcev industrijskih 

črpalk na slovenskem trgu. Glede na večjo konkurenco na trgu menimo, da je analiza kupcev 

industrijskih črpalk nujna za vse ponudnike tovrstne opreme. Empirična analiza, ki smo jo 

izvedli, temelji na primarnih podatkih, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Velikost vzorca znaša 133 kupcev industrijskih črpalk na slovenskem trgu. Magistrska naloga 

zajema dejavnike, ki najbolj vplivajo na nakupno vedenje kupcev industrijskih črpalk. V 

nadaljevanju smo prikazali profil slovenskega kupca industrijskih črpalk ter potrdili oz. 

zavrnili zastavljene hipoteze. 

Ključne besede: nakupno vedenje kupcev, črpalke, CRM, medorganizacijski trgi, nakupno 

odločanje, zaznavanje kakovosti, procesi nakupnega odločanja. 

SUMMARY 

The thesis addresses the field of marketing, with special focus on the study of industrial pump 

customers’ behavior on the Slovene market. Considering the increase of global market 

competition among providers, we believe such analysis is essential for all providers of the 

mentioned equipment. Conducted empirical analysis is based on primary data obtained 

through a questionnaire. The sample consists of 133 industrial pump customers on the 

Slovenian market. The thesis includes factors that have the greatest influence on the industrial 

pump consumers’ behavior. Moreover, the profile of Slovenian industrial pump customers is 

presented with the confirmation or rejection of the set hypothesis. 

Key words: consumers’ behavior, pumps, CRM, business to business markets, purchasing 

decisions, perceptions of quality, purchase processes. 

UDK: 659.113.25(043.2) 
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1 UVOD 

Črpalke so prisotne na različnih področjih našega življenja. V različnih oblikah jih najdemo v 

podjetjih in tudi v gospodinjstvih. Te so ključni element za ohranjanje sodobnega in udobnega 

vsakdanjega življenja. Zagotavljajo distribucijo čiste pitne vode, obenem pa odstranjujejo 

odpadne vode v čistilne naprave, hladijo in grejejo stavbe ter so prisotne v vsakem 

industrijskem procesu, zato lahko trdimo, da je sodobna družba odvisna od njih (Grundfos 

2015a). Kupci črpalk se v današnjem času srečujejo z naraščajočo izbiro izdelkov in storitev 

na tem področju. Analitiki ocenjujejo, da naj bi se globalno povpraševanje po črpalkah letno 

povečalo za 5,5 odstotnih točk ter tako doseglo 84 milijard dolarjev v letu 2018 (Freedonia 

Group 2015). Zaradi rasti trga na tem področju se je na trgih z dobro razvitim tržnim 

gospodarstvom pojavila neusmiljena konkurenca med domačimi in tujimi ponudniki tovrstnih 

izdelkov.  

Med ponudniki črpalk v Sloveniji so razmere za obstoj podjetij vse ostrejše, saj se je 

konkurenca na tem področju zelo povečala. Glavna razloga za vse večje število izdelkov sta 

zmanjševanje uvoznih ovir in stopnja rasti trga. Ponudniki se soočajo z izzivom, kako ubraniti 

svoj položaj in tržni delež pred vse močnejšo in cenejšo tujo in domačo konkurenco. Zavedajo 

se, da je potrebno danes vložiti petkrat več finančnih sredstev za pridobitev novih odjemalcev, 

kot pa obdržati obstoječe kupce (Ali, Alvi in Ali 2012). V današnjih časih so kupci zaradi 

velike dostopnosti informacij bolj izobraženi in zahtevnejši, zgolj sprejemljiva kakovost 

izdelkov jim ne zadostuje več. Med postopkom nakupnega odločanja postaja sedaj ključnega 

pomena proces kupčevega zbiranja informacij o izdelku. Pridobljene informacije v zgodnji 

fazi povpraševanja, to je pred nakupom izdelka, močno vplivajo na proces samega nakupa 

(Shobri idr.  2012). 

Denove in Power (2007) menita, da pomanjkanje osredotočenosti na zadovoljstvo kupcev 

lahko stane podjetje veliko denarja, saj obstajajo nedvoumne povezave med visoko stopnjo 

zadovoljstva kupcev in visoko vrednostjo delnic podjetja. Oliver (2015) pa vidi zadovoljstvo 

kupcev kot čustveno reakcijo za nakupovanje. Avtorji se strinjajo, da lahko ponudniki 

vplivajo na zadovoljstvo kupca s privabljanjem in vplivanjem na njegova čustva in 

prepričanja. V literaturi najdemo veliko predpostavk, povezanih z zadovoljstvom kupcev. Ena 

od njih trdi, da je prihodnje nakupno vedenje kupca mogoče napovedati s stopnjo 

zadovoljstva (Ali, Alvi in Ali 2012). Vsi kupci nimajo enakih pogledov na kakovost, saj ima 

vsak subjekt svoje specifične zahteve. Vsak ponudnik poskuša izpolniti individualna 

pričakovanja svojih strank, vendar se mnogokrat zgodi, da ta posploši določeno potrebo na 

vse kupce.  

Zato morajo imeti podjetja na trgu izreden posluh za kupce. Kot ponudniki morajo vnaprej 

predvidevati in celo presegati njihova pričakovanja. Poznavanje navad kupcev ter visoka 

raven njihovega zadovoljstva sta ključna dejavnika rasti in obstoja organizacije na trgu. 
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1.1 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je preučiti povpraševanje in nakupno vedenje kupcev industrijskih 

črpalk v Sloveniji ter ugotoviti, ali se dejavniki nakupa razlikujejo med večjimi in manjšimi 

kupci in kateri dejavniki najbolj vplivajo na odločitev podjetja o nakupu industrijske črpalke. 

Ključni cilji magistrskega dela so:  

- preučiti dejavnike nakupnega vedenja kupcev črpalk na medorganizacijskih trgih,  

- predstaviti modele črpalk, 

- raziskati nakupno vedenje kupcev črpalk,  

- raziskovati koncepte za ohranjanje in pridobivanje kupcev. 

Zastavljamo naslednje hipoteze: 

H1: Blagovna znamka industrijskih črpalk ima večji vpliv na manjše kupce kot na večje. 

Kupec prepoznava kvaliteto in koristi preko blagovne znamke oz. imena proizvajalca. 

Posledično želimo preveriti, ali manjši kupci črpalk dajejo pri nakupnih odločitvah večji 

poudarek blagovni znamki kot večji kupci.  

H2: Za manjše kupce, ki redkeje kupujejo črpalke, je statistično značilno pomembnejši vir 

informacij o črpalkah prodajni svetovalec kot pa drugi viri informacij. 

Predpostavljamo, da so manjši kupci, ki redkeje kupujejo črpalke na tem področju, neizkušeni 

oz. področja črpalk ne poznajo, zato z njihovega vidika predstavlja nakup črpalke tehnični 

problem. Preveriti želimo, ali kupci, ki redkeje kupujejo črpalke, pridobivajo informacije in 

sprejemajo nakupne odločitve pretežno s pomočjo informiranja prodajnega osebja v trgovini 

ali pa preko svetovnega spleta, forumov ali oglasov. 

H3: Za večje kupce, ki pogosteje kupujejo črpalke, je statistično značilno pomembnejši 

dejavnik odločitve za nakup kakovost črpalke bolj kot blagovna znamka, cena, akcija, 

oglaševanje, svetovanje prodajalca. 

Večji kupci, ki pogosteje kupujejo črpalke, imajo večje proizvodne obrate s triizmensko 

proizvodnjo, zato zahteva proces od črpalk visoko raven kvalitete, da lahko proizvodni 

procesi nemoteno potekajo. Posledično predvidevamo in želimo preveriti, ali večji kupci, ki 

pogosteje kupujejo črpalke, dajo kakovosti večji poudarek v primerjavi z drugimi dejavniki 

pri nakupnih odločitvah. 
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1.2 Metode za doseganje ciljev 

Magistrsko nalogo nameravamo deliti na dva vsebinska sklopa. V prvem delu bo uporabljena 

metoda deskripcije za predstavitev in opisovanje industrijskih črpalk. Z metodo klasifikacije 

bomo definirali pojme, ki jih bomo pri raziskavi uporabili. Z metodo analize bomo 

razčlenjevali teoretične osnove nakupnih namer in vedenja kupcev v medorganizacijskem 

marketingu iz dostopne strokovne in znanstvene literature. Z metodo sinteze ter kompilacije 

bomo združevali teoretične osnove in posebnosti nakupa industrijskih črpalk ter povzeli 

stališča različnih avtorjev in prakso organizacij.  

Pri delu bomo uporabili različne vire: 

- domačo in tujo strokovno literaturo, 

- domače in tuje elektronske vire, 

- članke iz tujih in slovenskih strokovnih ter znanstvenih revij iz baz Sage, Elsevier,                               

Emerald in Springer, EBSCO host, 

- podatke baz SURS in druge vire podatkov. 

Empirični del magistrske naloge bo temeljil na pridobivanju in statistični analizi primarnih 

kvantitativnih podatkov, s pomočjo katerih bomo poskušali ugotoviti, kako se kupci 

industrijskih črpalk odločajo pri nakupu.  

Vzorec anketirancev bo nenaključen, izbrani bodo anketiranci moškega in ženskega spola, 

stari od 18 do 65 let, ki se odločajo oz. opravljajo nakup industrijskih črpalk. To so: vodje 

nabave tehničnega blaga, vodje projektiranja in vodje vzdrževanja podjetij iz različnih panog 

predelovalne industrije. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v 

predelovalni dejavnosti leta 2014 registriranih 19.136 podjetij (SURS 2016).  Na osnovi tega 

ocenjujemo, da je populacija raziskave 19.136 podjetij. Predvidena velikost vzorca raziskave 

je 100 enot. 

Za potrjevanje vseh treh zastavljenih hipotez bomo uporabili analizo variance. S testom 

ANOVA želimo preveriti razlike v povprečjih med 3 ali več skupinami oz. analizirali bomo, 

ali se variance skupin v povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo. 

Hipoteze bomo preverili na ravni 5 % tveganja (P=0,05). Za statistično analizo podatkov 

bomo uporabili program SPSS, rezultate bomo predstavili tekstovno in v obliki ustreznih 

tabel ali grafov. 

1.3 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

 

V magistrski nalogi smo postavili naslednje predpostavke:  

- zaradi trenda rasti trga črpalk se bo v prihodnosti povečala tudi ponudba oz. pojavili se 

bodo novi ponudniki na trgu;  



 

4 

- poznavanje nakupnega vedenja kupcev bistveno pripomore k boljšemu poslovanju 

organizacije; 

- z izvedeno anketo bomo pridobili podatke, ki bodo resnično odražali vedenje kupcev. 

 

Omejitve magistrske naloge so: 

- v raziskavo bo zajet le vzorec kupcev industrijskih črpalk iz predelovalne industrije na 

območju Slovenije;  

- obravnavana tema je neraziskana in obsežna; 

- anketa bo izvedena v elektronski obliki prek spleta;  

- uporabljali smo samo dejavnike, ki imajo po našem mnenju največji vpliv na kupčevo 

vedenje; 

- anketo smo poslali osebam, ki imajo po našem mnenju največ vpliva na nakupno 

odločanje. To so vodje nabave, vodje vzdrževanja, vodje projektiranja in vodje 

proizvodnje. 
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2 ZGODOVINA IN TIPI ČRPALK  

Črpalke so tehnično kompleksni stroji, zato poznavanje njihovega razvoja in delovanja  

predstavlja osnovo pri pravilni prodaji in svetovanju kupcem. V naslednjem poglavju bomo 

predstavili zgodovino in razvoj črpalk, najpogostejše modele, ki se uporabljajo v različnih 

industrijskih procesih. 

2.1 Zgodovina črpalk 

Črpalke predstavljajo enega prvih izumov civilizacije. Če upoštevamo, da jih dnevno 

uporabljamo v vsakdanjem življenju, jih lahko uvrstimo med ene najpomembnejših naprav. 

Človek je že zelo zgodaj imel potrebo po potiskanju, dvigovanju ali sesanju tekočin iz točke 

A v točko B. Črpalke so tako zagotovile rešitev že 2000 let p. n. št., ko so Egipčani izumili 

«šaduf«, ki je služil za namakanje polj ob reki Nil. Delovanje prve znane črpalke je bilo 

preprosto. Dolgo palico s posodo na enem delu in utežjo na drugem delu so uporabljali za 

dvigovanje vode iz vodnjakov (Encyclopedia Britannica 2016a). 

V antični Grčiji je grški matematik in fizik Arhimed izumil vijačno črpalko na ročni pogon, ki 

je dvigala vodo iz rek na višje ležeče predele. Nato so vodo s prostim padom usmerjali na 

polja za namakanje. Kot samo ime pove, se vijak vrti na gredi znotraj cevi. Ta zajame vodo 

ter jo potiska naprej do vrha cevi s pomočjo polžje spirale. Ni nujno, da je kontaktna površina 

med vijakom in cevjo popolnoma neprepustna, dokler je zavzeta količina vode v vsakem 

prekatu večja od količine vode, ki pušča z vsakega odseka. Če voda prehaja iz višjega v nižji 

odsek, bo ta količina prenesena navzgor s pomočjo naslednjega segmenta vijaka. To preprosto 

obliko črpalke se še danes uporablja v kmetijstvu, in sicer za namakanje in za prenos žitaric in 

drugih suhih snovi (ASME 2016). 

Naslednji pomemben mejnik v zgodovini črpalk je obdobje industrijske revolucije. Zaradi 

širjenja mest in vse večjih premogovnikov so v 18. stol. prvi parni stroji poganjale črpalke. 

Thomas Savery je bil leta 1698 prvi, ki je patentiral črpalko s pogonom na parni stroj za 

komercialno uporabo. Delovala je na principu vakuuma, ki ga je ustvarila para znotraj 

kondenzatorja, ko se je ta ohladil. Ko so ponovno spustili paro v sistem, je ta porinila vodo 

izven kondenzatorja. Manjši parni motorji so bili učinkoviti in so bili primerni predvsem za 

dvorce in manjše rudnike, večji motorji pa so bili bolj problematični, saj so imeli omejeno 

višino dviga ter so bili bolj podvrženi nevarnosti eksplozije (Bellies 2016).  

V letu 1712 pa je Thomas Newcomen izumil bolj učinkovit atmosferski motor, parni motor na 

bat, ki so ga uporabljali za črpanje vode v premogovništvu. Ta sistem je dovolil, da so v 

rudnikih črpali velike količine vode iz zalitih rovov v globinah, ki so bili doslej nedosegljivi, 

ter so zagotavljali vir pogonske energije manufakturam. Voda je bila črpana v višje ležeči 

zbirnik, ob prostem padcu pa je ta poganjala pogonsko kolo. Ponovno je bila črpana v višje 

ležeči zbiralnik. Sama črpalka je tako pomenila revolucijo v premogovništvu, saj je tako 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newcomen
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postalo pridobivanje premoga hitrejše in cenejše. V industriji pa je to pomenilo prenos 

industrijskih obratov bližje primarni surovini obdelave, saj tovarna ni bila več odvisna od 

vodnega vira za pogon stroja (Encyclopedia Britannica 2016b).  

Dennis Wierzbicki, predsednik podjetja Grundfos, trdi, da sta razvoj elektronike in digitalni 

napredek ustvarila naslednji nivo inovacij v proizvodnji črpalk. Z mehansko nastavljivo 

hitrostjo preko ročnega reduktorja iz leta 1970 lahko sedaj, in sicer s pomočjo elektronsko 

integriranih invertejev na motorjih, spreminjamo hitrost črpalke po lastni želji iz kontrolne 

sobe (Grundfos 2015b). 

Pomembne spremembe so se zgodile v zadnjih dveh desetletjih, ko so proizvajalci spremenili 

videnje delovanja črpalk. Posvetili so se celotnemu sistemu in ne več črpalki kot elementu 

sistema. V novembru 1999 je podjetje ITT Performance Services Pump predstavilo sistem za 

nadzorovanje črpalk ˝PumpSmart˝, ki omogoča kontrolo in zaščito črpalke v realnem času ter 

vpogled v delovanje celotnega sistema. Optimizacija sistema je tako postala ključna na vseh 

področjih. Vprašanje, ki si ga mnogi postavljajo, je, ali je vgradnja inverterjev in 

elektrovarčnih motorjev zadnji večji korak pri razvoju črpalk. Jack Creamer, marketinški 

vodja podjetja Schneider Electric, navaja, da je trenuten razvoj v elektronski industriji tako 

hiter in nepredvidljiv, da je težko predvideti, katere priložnosti in možnosti bo ta prinesel. 

Vsekakor se strinja, da bo nadaljnji razvoj temeljil na zmanjševanju porabe energije in večji 

inteligentnosti črpalk, kajti te predstavljajo zaradi velikega spektra delovanja največjega 

porabnika električne energije na svetu. Zato je na področju inteligence vedno bolj prisoten 

koncept o pametnem nadzoru motorjev, ki zagotavlja predvidena in preventivna vzdrževanja 

iz komandnih centrov, kar omogoča večjo razpoložljivost ter ekonomsko učinkovitost samega 

sistema (Segrest 2015).  

Po ocenah Grounfosa (2016d), enega največjih proizvajalcev črpalk na svetu, naj bi desetino 

električne energije, ki jo proizvedemo, porabile prav črpalke. Trenutno še vedno največ 

električne energije proizvedemo s fosilnimi gorivi, zato te nosijo levji delež proizvedenega 

ogljikovega dioksida. Prav zaradi teh podatkov je Evropska unija (EU) uvedla direktivo, ki 

uvaja nove električno bolj učinkovite motorje (Direktiva 2005/32/EC).  

2.2 Tipi črpalk 

Črpalko lahko opišemo kot delovni stroj, ki jo uporabljamo za črpanje in transport tekočine z 

nižje lege na višjo s pomočjo mehanskega dela. Izbira pravilne črpalke (za točen določen 

industrijski proces) zahteva veliko znanja in izkušenj. Čeprav so si na zunanji pogled črpalke 

med seboj podobne, obstaja nešteto izvedb, s katerimi zadovoljimo točno določene zahteve. 

Da lahko črpalko pravilno izberemo, je potrebno določiti več parametrov, kot so: vrsta 

črpanega medija, temperatura, gostota, viskoznost, prisotnost in velikost trdih delcev v mediju 

ter želen pretok in tlak v sistemu. Zato je zelo pomembno poznavanje vseh možnosti, ki jih 

lahko ponudimo kupcu (Čudina 1991).  



 

7 

Nepravilna izbira črpalke lahko povzroči uporabniku veliko težav. Če predimenzioniramo 

črpalko, povzročimo večje finančne stroške, kot bi bilo potrebno. Zmogljivejša črpalka ima 

višjo ceno in višjo porabo električne energije. Zaradi prevelikega tlaka in pretoka proces v 

sistemu ne deluje optimalno. V nasprotnem primeru  je premajhna črpalka lahko neuporabna 

oz. bistveno podaljša delovni proces. Nepravilna izbira modela črpalke lahko povzroči tudi 

krajšo življenjsko dobo črpalke oz. podvrženost stalnim okvaram.  

2.2.1 Centrifugalne črpalke 

Centrifugalne črpalke so najbolj uporabljen tip črpalk, saj imajo veliko prednosti, kot so: 

preprosta konstrukcija, priključijo se lahko neposredno na pogonsko gred, pogon in 

vzdrževanje sta preprosta, obratujejo varno in zanesljivo ter so cenovno dostopne. Uporablja 

se jih za pretakanje vode in tekočin s podobno gostoto in viskoznostjo (sokovi, mleko,vino, 

itd.). Poznamo več izvedb glede na vgrajen tip tekača, ki definira pretok, tlak in možnost 

prehoda delcev, vendar je princip delovanja enak. Centrifugalne črpalke so sestavljene iz 

ohišja in rotorja z lopaticami. Kot večina črpalk tudi centrifugalne črpalke prenesejo 

mehansko energijo elektromotorja preko rotorja na tekočino. Ta doteka preko sesalne cevi 

proti središču rotorja. Ko prehaja tekočina skozi rotor, ta pridobi hitrost in tlak ter jo v radialni 

smeri potisne izven črpalke. V tej fazi se ustvari tudi negativni tlak, ki na sesalni cevi 

omogoča dovajanje nove tekočine v črpalko. S povečanjem števila rotorjev (večstopenjske 

črpalke) lahko črpalki povečamo izhodni tlak, čeprav moči motorja ne spreminjamo. Pred 

začetkom črpanja mora biti ohišje črpalke zalito z vodo, saj ta tip črpalk ne more proizvesti 

tako velikega podtlaka, da bi vsesala tekočino iz nižjih leg. V ta namen je črpalka večinoma 

nameščena pod rezervoarje oz. na koncu sesalne cevi lahko namestimo nepovratni ventil, ki 

preprečuje, da bi voda odtekla, ko črpalka ne deluje (Predin 2000).  

Samosesalne črpalke so po obliki in zgradbi podobne centrifugalnim črpalkam. Ohišje črpalk 

je oblikovano tako, da te lahko same sesajo vodo iz globine, to je brez dodatne pomoči. Te 

črpalke so zelo učinkovite zlasti za aplikacije, v katerih prihaja zrak v tekočino, kjer je sesalna 

globina večja od 4 m in kjer ni možno nameščati nepovratnega ventila. Čeprav je sama 

črpalka zasnovana tako, da lahko sama ustvari vakuum, je pomembno, da ohišje samosesalne 

črpalke zalijemo pred prvim zagonom. Ob zagonu črpalke rotor ustvari delni vakuum, ki srka 

zrak iz sesalne cevi  ter  ga potisne v sesalno komoro, kjer se pomeša z vodo. Mešanica vode 

in zraka preide v ločevalno komoro, kjer se zrak in voda ločita, nato pa zrak zapusti črpalko 

preko izhodne cevi. Voda nato preko namenskega kanala ponovno preide v sesalno komoro. 

Ta cikel se ponavlja, dokler se ves zrak ne izloči iz sesalne cevi. Ko zraka ni več v sistemu, 

črpalka vzpostavi normalen cikel delovanja ter začne potiskati tekočino iz potisne cevi. Da se 

ne bi bila tesnila črpalke obrabila v zagonskem sesalnem delu, imajo te nameščeno sesalno 

odprtino nad gredjo. To omogoča, da v črpalki zmeraj ostane del vode, ki hladi in podmazuje 

mehanska tesnila na osovini (LaBour Pump 2005). 
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2.2.2 Batne črpalke 

Kot samo ime pove, črpajo batne črpalke tekočino s pomočjo bata, ki se premočrtno giblje v 

valju. Pri sesalnem gibu bata nastane v valju podtlak, atmosferski tlak pa potiska tekočino 

skozi sesalni ventil v valj. Pri tem je tlačni ventil zaprt, ker je v tlačnem vodu večji tlak kot v 

valju. Pri tlačnem gibu se tlak tekočine v valju veča, zapre se sesalni in odpre se tlačni ventil, 

bat potiska tekočino skozi tlačni ventil v izhodno cev. Premik bata iz skrajne lege v obe smeri 

odgovarja enemu vrtljaju pogonske gredi, torej imamo izmenjujoče enkrat sesanje in tlačenje 

tekočine. Zaradi izmeničnega gibanja bata je črpanje povezano z neenakomernostjo pretoka, 

kar delno odpravimo z veternikoma, ki sta nameščena pred sesalnim in takoj za tlačnim 

ventilom (Zelenc 2001). 

Batne črpalke so zelo zanesljive in trpežne, saj večina proizvajalcev navaja, da je njihova 

življenjska doba 40-50 let. Imajo širok spekter uporabe, zaradi razvijanja tlakov (tudi do 200 

bar) se jih veliko uporablja v hidravličnih sistemih. Princip delovanja jim omogoča razvijanje  

pretokov od 0,002 m3/h do 220 m3/h. Primerne so za pretakanje zelo gostih past, kaš in 

koncentratov sadnih sokov. To zahteva od njih, da je njihova konstrukcija zelo robustna in 

težka, povprečna teža črpalk se giblje okoli 400 kg (Ragazzini 2016b).  

2.2.3 Lobi in zobniške črpalke  

Lobi črpalke so sestavljene iz ohišja črpalke, v katerem sta dva povsem enaka rotorja ter 

mehanska tesnila za vsakega od njiju. Za tem se nahaja krmilni pogon rotorjev. Ta ima 

funkcijo, da enakomerno razporedi hitrost in moč motorja na oba rotorja in da je njuno vrtenje 

popolnoma sinhrono. Med motorjem in črpalko je nameščen moto reduktor. Prenosi v 

reduktorju se prilagodijo pri izdelavi črpalke in so odvisni od črpanega medija. Vsi trije deli, 

to je črpalka, reduktor in motor, pa morajo biti nameščeni na kalibrirani plošči, da so deli 

popolnoma v vodoravni legi. Lobi črpalke se uporabljajo v različnih industrijskih procesih, 

kot so predelava celuloze in papirja, v kemični, prehrambni in farmacevtski industriji, saj 

ponujajo odlično sanitarne lastnosti, visoko učinkovitost, zanesljivost in odpornost proti 

koroziji (Omac 2016).  

Te črpalke je možno dobaviti z različnimi rotorji. Poznamo jih z enim krilom, dvema kriloma, 

s tremi krili ali z zobniki. Enokrilni so primerni za črpanje snovi z večjimi trdimi delci, 

trikrilni omogočajo večji pretok, zobniki pa so primerni za medije z visoko viskoznostjo. 

Rotorji so nameščeni v velikih ohišjih, kar omogoča, da lahko te črpalke črpajo snovi s trdimi 

delci, kot so češnje, olive, gobe, ne da bi se delci poškodovali (Voglesang 2016).  

Njihova nežnost pa se kaže tudi v konstantnem pretoku medija brez nihanj v tlaku. Lobi 

črpalke niso zmožne sesanja, zato jih nameščamo pod rezervoarje. Primerne so pri črpanju 

zelo viskoznih tekočin in gostih past, kot so: maslo, sirupi, čokolada, olja itd. (Pump School 

2016).  Te deluje tako, da se oba rotorja nikoli ne dotakneta, razdalja med njima pa se meri v 
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desetinkah milimetra. Ko tekočina vstopa preko vhodne cevi, jo rotorja potisneta na rob 

ohišja. Zobnika zajameta medij v prosto režo med tekačem in ohišjem in ne med rotorji ter ga 

s povečanim tlakom potisneta proti izhodu črpalke (Lobepro 2016). 

2.2.4 Vijačne črpalke  

Volumetrične črpalke z ekscentričnim vijakom (ang. progressive cavity pump) poznamo tudi 

kot vijačne ali mono črpalke. Vijačna črpalka je sestavljena iz nerjavnega spiralnega rotorja, 

statorja, ki je narejen iz elastomerjev, kardanskega zgloba, reduktorja ter motorja. Princip 

njihovega delovanja se velikokrat napačno razlaga. Pogosto se domneva, da se medij potiska s 

pomočjo dinamičnega učinka, ko vrteči rotor stiska medij ob steno ter tako nastane upor in 

trenje, ki premika medij. Vijačne črpalke so po delovanju samosesalne, tako jih lahko 

uvrščamo med iztisljive črpalke (podobno kot so batne in peristaltične črpalke). Rotor tesni ob 

statorju, ko se ta vrti ter tako sekvenčno tvori votline med rotorjem in statorjem v smeri 

vrtenja. Pri tem se njihova oblika in prostornina votlin ne spremenita. Votline se sekvenčno 

odpirajo in hkrati tudi zapirajo, črpalki to omogoča, da lahko črpa tudi medije s trdimi delci. 

Ko se rotor vrti, se ta kotali po steni statorja. Pri prečnem gibu se stator in rotor stikata na 

majhni površini. Pomembno je, da to stično površino črpan medij lubrificira (ang. 

hydrodynamic lubrication), kar pomeni, da bi se stator v primeru delovanja brez medija hitro 

obrabil oziroma poškodoval. Da lahko črpalka pravilno deluje, mora biti rotor priklopljen na 

kardanski zglob, ki omogoča gibanje rotorja in gredi na motorju. To ji omogoča, da se lahko 

vrti na izjemno nizkih vrtljajih ter da dosega visoke tlake (Foszcz 2016).  

Pri večjem tlaku je tesnjenje med votlinami obremenjeno ter posledično prihaja do puščanja, v 

teh primerih so primernejše daljše črpalke z več votlinami. S povečanjem števila komor se 

tlak razporedi, tako je tesnjenje obremenjeno samo med sosednjima votlinama. Največkrat se 

uporablja stator med dvema in dvanajstimi prekati iz polimerov etilen propilenske gume 

(EPDM), neoprena, naravne gume, perbunana, hypalona ter silikona, vsak od njih pa je 

primeren le za določeno rabo, saj imajo različne mehanske in fizikalne lastnosti. Statorji imajo 

bistveno krajšo življenjsko dobo za abrazivne medije, ki vsebujejo majhna zrnca, kot so 

marmelade iz jagod ali hrušk. Vendar pa z njimi lahko črpamo tudi blato, če je medij dovolj 

viskozen, da se ohrani mazalno plast okoli delcev in tako zaščiti stator. Na trgu obstajajo 

različne oblike rotorjev in statorjev, vendar so to specialne izvedbe, ki ne dovoljujejo 

popolnega tesnjenja med rotorjem in statorjem. Zaradi tega se zmanjšuje tlak in linearnost 

pretoka, posledično pa se poveča količina pretoka ali pa se poveča sposobnost črpanja večjih 

trdih delcev v mediju (Foszcz 2016).   

2.2.5 Peristaltične črpalke 

Prvo peristaltično črpalko je leta 1881 patentiral Eugene Allen  v Združenih državah Amerike 

(ZDA). Širitev njene uporabe pa je spodbudil srčni kirurg dr. Michael DeBakey, ko je leta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_E._DeBakey
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1930 izdelal prvo peristaltično črpalko, ki je omogočala pretok krvi v možgane med 

operacijami (Britannica 2016c). Peristaltične črpalke spadajo v skupino samosesalnih črpalk. 

Zaradi njene zgradbe pokrivajo skoraj vsa področja delovanja. Tekočina se pretaka znotraj 

fleksibilne cevi, nameščene znotraj okroglega ohišja. Rotor z dvema ali več valji, ki je pritrjen 

na zunanjem obodu rotorja, stisne cev, v kateri je medij. Ko se rotor zavrti, se cev stisne in 

pod tlakom porine tekočino znotraj cevi v smeri vrtenja rotorja. Na drugi strani se cev odpira 

ter tako omogoča tekočini, da zapusti ohišje črpalke z večjim tlakom. Ta proces se imenuje 

»peristaltis«. Srečamo ga v številnih bioloških procesih, npr. v črevesju prebavnega sistema. 

Peristaltične črpalke lahko delujejo neprekinjeno tudi brez tekočine in imajo največji izbor 

pretoka od 0,150 ml/min do 3000 l/min (Raggazini, 2016a)  

Peristaltične črpalke se največkrat uporablja za črpanje sterilnih in kemično agresivnih 

medijev, saj pride tekočina v stik samo s cevjo v črpalki, ter za črpanje abrazivnih in 

viskoznih tekočin zaradi nizke stopnje obratov rotorja. Zaradi njihove posebne zgradbe jih 

prav tako najdemo tudi v drugih panogah, kot so: kemična, gradbena, prehrambna, papirna 

industrija. Ker črpani medij pride v kontakt samo z notranjo površino cevi, črpalka ne 

potrebuje mehanskih tesnil, ventilov ali tesnilnih obročev, kar vpliva tudi na nizke stroške 

vzdrževanja. S tako zgradbo se izognemo, da bi bili ti elementi v neskladju s črpano tekočino, 

s tem pa se poveča spekter črpanih medijev (Relaxpumps 2016).  

Cev v črpalki mora biti elastomer, ki je zmožen ohraniti krožen prerez po milijonih ciklih 

delovanja. Zaradi te mehanske lastnosti se za izdelavo cevi ne uporabljajo različni ne-

elastomerni polimeri, kot so politetrafluoretilen in polivinilden fluorid, ki so združljivi s 

širokim spektrom kemikalij in se jih uporablja pri drugih tipih črpalk. Najbolj uporabljeni 

elastomeri za cevi so nitrilna guma (NBR), EPDM, silikon, Hypalon, floroelastometer 

(FKM/FPM), ki je bolje poznan pod blagovno Viton, in sicer podjetja DuPont, EPDM + 

polipropilen, poliuretan in naravne gume (NR). Od naštetih materialov ima naravna guma 

najboljše mehanske lastnosti, medtem ko pokrivata EPDM in Hypalon najširši spekter 

kemijsko združljivih snovi. Silikonske cevi so primerne za črpanje medijev na vodni osnovi, 

vendar imajo ozek obseg kemijske združljivosti. Cevi iz Vitona so primerne za črpanje kislin, 

ogljikovodikov in naftnih goriv, vendar imajo slabe mehanske lastnosti, ki ne omogočajo 

daljše obstojnosti cevi. Z razvojem novih polimerov, kot so floroelastometri, in z razvijanjem 

večplastnih cevi pa se širi spekter uporabe črpalk na področjih, kjer prej teh ni bilo mogoče 

uporabljati (Globalspec 2016).  

Pri višjem tlaku uporabljamo peristaltične črpalke, ki imajo rotor v obliki čevlja (ang. shoes). 

Ta opcija se uporablja za tlake od 12 do 16 barov. Ohišje je napolnjeno z mazivom in opravlja 

dve pomembni funkciji. Zmanjšuje trenje med rotorjem in cevjo ter hladi cev črpalke. Če ni 

zahteve po visokem delovnem tlaku, so bolj primerni rotorji z valji, to je do 12 bar tlaka. Ta 

sistem bistveno poveča življenjsko dobo cevi ter omogoča večji pretok. Večina proizvajalcev 

peristaltičnih črpalk vgrajuje pod njihovim ohišjem manjši rezervoar, opremljen s plovnim 

stikalom. Ta ima funkcijo, da izklopi črpalko, ko cev zaradi dotrajanosti spušča. Najpogosteje 
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ima črpalka vgrajena dva valja na rotorju, lahko pa vsebuje tudi do dvanajst valjev. S 

povečanjem števila valjev povečamo frekvenco tlaka impulzov črpane tekočine na izhodu, s 

tem pa zmanjšujemo amplitudo impulzov. Negativna stran večjega števila valjev je ta, da 

sorazmerno povečamo število stiskov, s čimer zmanjšamo življenjsko dobo cevi 

(Relaxpumps, 2016). 
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3 KONCEPT NAKUPNEGA VEDENJA INDUSTRIJSKIH KUPCEV 

Ko organizacija razvija strategijo trženja, da bi s tem zadovoljila potrebe svojih kupcev, se 

mora zavedati, kako poteka proces nakupnega odločanja oz. kako kupci sprejemajo svoje 

nakupne odločitve. Uspešna podjetja, ki hočejo ohranjati kupce, povečati njihovo 

zadovoljstvo in lojalnost, strmijo k temu, da aktivno raziskujejo, kako se njihovi kupci 

obnašajo pri nakupu, kako so spoznali blagovno znamko ter kakšna so prepričanja in stališča 

o njej. Kupcem tako sledijo na vsakem koraku v fazah nakupnega odločanja, nakupnih 

spremembah in tudi po sami potrošnji izdelka. Nakupno odločanje je dinamičen in zapleten 

proces, ki se lahko čez noč popolnoma spremeni. Strinjamo se z Macdonald, Kleinaltenkamp 

in Wilson (2016), ki trdijo, da se previdnost in kompleksnost nakupa sorazmerno povečujeta s 

kompleksnostjo izdelka.  

3.1 Značilnosti medorganizacijskega marketinga in postopek nabave   

Medorganizacijski marketing se nekoliko razlikuje od trženja med organizacijami in končnimi 

kupci glede na dejavnosti in vedenjske posebnosti. V gospodinjstvih uporabljajo potrošniki  

proizvode za osebno zadovoljstvo, v organizacijah pa kupujejo blago in storitve z namenom 

uporabe teh v proizvodnji drugih izdelkov ali za opravljane svojih drugih dejavnosti. 

Najpomembnejše panoge, ki sestavljajo medorganizacijske trge, so gozdarstvo, rudarstvo, 

kmetijstvo, prevozništvo, gradbeništvo, predelovalna dejavnost, komunikacije, bančništvo in 

zavarovalništvo ter storitvena dejavnost. Za te verige sta značilni omejena konkurenca in 

dolgoročna soodvisnost dobavitelja in odjemalca (Tavčar 2007,32). 

Tavčar (2007) omenja, da tržno vedenje med organizacijami ne poteka samo med oddelkom 

prodaje in nabave, ampak tudi med drugimi oddelki, prisotnimi na različnih ravneh in 

funkcijah. Tako trženje ni le prodaja, ampak tudi povezovanje in usklajevanje. Za 

medorganizacijske trge je značilno manjše število večjih kupcev, ki opravi večino nakupov v 

panogi. Zaradi tega se v okvirih teh trgov sklepajo posli z večjimi vsotami denarja ter večjimi 

količinami v primerjavi s potrošniškim trgom. To zahteva od organizacij temeljit trženjski 

pristop tako na področju nabave kot na področju prodaje. Tak pristop vodi posledično v 

raziskovanje in preučevanje trga, usklajevanje tržnih pogojev, vzpostavitev tržnih poti, 

komuniciranje in pogajanje. V medorganizacijskem trženju je proizvod vsota vseh materialnih 

in nematerialnih sestavin poslovnega procesa, s katerimi organizacija dobaviteljica 

zadovoljuje potrebe organizacije odjemalke. To v ospredju ni več produkt kot tak, ampak tudi 

aktivnosti pred prodajo in po njej, znanje, varnost, storitve, uglednost. Te kupujejo odjemalci 

za doseganje svoji zahtev in želja (Štok 2011). 

Večino nakupnih odločitev v organizacijah sprejema več kot ena oseba. Kolektivno odločanje 

pomeni, da sta v proces izbora in presojanja izdelka ali storitve vključeni dve osebi ali celo 

več. S tem vodstvo firme zagotovi učinkovito strategijo nabave. Ponudniki produktov ali 

storitev so v tem primeru specializirana podjetja, ki dosegajo visoko stopnjo specializacije v 
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svojem segmentu. Načeloma se organizacije bolj racionalno obnašajo kot gospodinjstva, 

vendar se pri tem ne sme zanemarjati subjektivnih dejavnikov, prisotnih tudi v organizacijah. 

Poleg navedenih značilnosti poznamo še druge značilnosti medorganizacijskih trgov (Wagner 

in Krause 2009). Te so: 

- Geografska koncentracija kupcev pripomore k znižanju prodajnih stroškov. 

- Povpraševanje v medorganizacijskem trženju je odvisno od povpraševanja končnih 

potrošnikov, zato je naloga prodajnega oddelka spremljati tudi prodajne trende pri 

končnih porabnikih. 

- Neelastično povpraševanje pomeni, da sprememba cene izdelkov in storitev v 

medorganizacijskem marketingu bistveno ne vpliva na končno povpraševanje. 

- Povpraševanje po izdelkih in storitvah na medorganizacijskih trgih je bolj neenakomerno 

kot pa na potrošniških trgih. 

- Materialna sredstva in surovine, ki jih organizacija uporabi za svoje poslovne procese, 

nabavlja strokovno usposobljen kader. 

- V nabavni proces je vključenih večje število oseb, zato je potrebno večje število obiskov 

prodajnih referentov. 

- Kupci na medorganizacijskih trgih strmijo k direktnemu nakupovanju pri proizvajalcu. 

- Kupci izberejo dobavitelja med njihovimi že obstoječimi kupci. 

- Za trge med organizacijami velja relativno majhno število znanih kupcev. Med 

dobaviteljem in odjemalcem velja dolgoročen odnos in neenakomerno povpraševanje. 

Organizacije si morajo zagotoviti primerno oskrbo z materialnimi sredstvi, da zagotovijo 

normalno delovanje. Cilj vsake organizacije je, da pridobi materialna sredstva ob najnižjih 

stroških prevoza in skladiščenja, zato je z vidika ponudnika pomembno, da znamo te cilje 

zadovoljiti, saj bomo le tako zanimivi za obstoječe in nove kupce (Sheng in Guergachi 2008).  

Veliko učbenikov in prodajnih priročnikov podjetij večkrat opisuje prodajni postopek v 

medorganizacijskem marketingu na podoben način, to je z vključevanjem korakov, kot so: (1) 

raziskovanje in prepoznavanje potencialnih kupcev; (2) vzpostavitev stika z novo stranko;  (3) 

predstavitev prodajnih proizvodov; (4) vzpostavitev pogojev poslovanja; (5) pridobivanje 

naročil in (6) spremljanje stranke. Ta postopek prodaje je dober, ampak le z vidika prodajalca. 

Žal nam postopek ne pove veliko o sprejemanju odločitve nakupnega procesa odjemalca ter 

ne nazadnje, ali se kupec lahko ne strinja z vsiljenimi nakupnimi koraki prodajnega procesa, 

ki so lahko povsem drugačni od trenutnih navad odjemalca. Zato naj bi se prodajne dejavnosti 

usmerjale v odjemalce, da jih bomo razumeli, da bomo najprej poskušali opisati njihove 

nakupne procese in odločanja. Pri tem moramo upoštevati, da prihajajo zaposleni v 

organizacijah iz različnih kultur ter imajo različne vrednote, prepričanja in navade, ki pa 

končno sprejemajo odločitve v korist organizacije. Zaradi teh, in sicer v enakem izbranem 

tržnem segmentu,  imajo odjemalci povsem različne nakupne navade. To dejstvo povzroči, da 

vidimo težave kot nepremostljive pri razumevanju kupca (Payne 2005, 11).  
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Prodajni tržniki so prisiljeni razumeti, kako deluje organizacija nabavnega oddelka, saj ti 

kupujejo različne vrste izdelkov z različnimi postopki. Možina, Tavčar in Zupančič (2011) 

navajajo štiri tipične nabavne postopke: 

- Rutinski izdelki imajo za kupca nizko vrednost in stroškovno mesto. Odjemalcu je 

pomembna najnižja cena in poenostavljena rutinska naročanja. 

- Vplivni izdelki predstavljajo za odjemalca visoke stroške in vrednost ter nizka nabavna 

tveganja, saj jih proizvajajo različna podjetja. Ponudnik mora pri teh izdelkih dokazati, da 

njegova ponudba znižuje celotne stroške nakupa in uporabe. 

- Strateški izdelki pomenijo za odjemalca izredno visoke stroške in vrednost ter so 

povezani z visokimi tveganji. Kupcu je pomembno, da je dobavitelj poznan in zaupljiv, 

zato je pripravljen plačati več, kot je povprečna cena. 

- Izdelki ozkega grla: predstavljajo izdelke z nizko vrednostjo in stroški, vendar se pojavi 

večje tveganje. Kupec v tem primeru želi dobavitelja, ki zagotavlja stalno kvaliteto in rok 

dobave. Ponudnik mora v tem primeru ponujati dostavo, spremljati zalogo in zagotavljati 

pomoč kupcem. 

Proces nabavljanja se med organizacijami razlikuje glede na značilnost organizacije, kot so: 

velikost, dejavnost, programi in vrsta organizacije. Vsaka organizacija se mora zavedati, 

četudi je ta proizvodno usmerjana, da niso samo materialne sestavine predmet trženja, ampak 

tudi nematerialne, kot so: znanje, varnost, storitve, uglednost, ki kupujejo odjemalci za 

doseganje svoji zahtev in želja. Za nemoten potek dela organizacije mora nabavni sektor 

organizacije zagotoviti surovine ter upravljati njihovo zalogo in logistiko. Pomembno je, da 

pri nabavnem trženju upoštevamo tako ekonomske kot tudi neekonomske vidike. Zaposleni v 

nabavnem oddelku se pri ekonomskih vidikih tako srečajo z izzivom, kako vzpostaviti 

optimalno stanje zaloge, ki se bo hitro obračala, ter ob enem obvladali stroške nabave. Pri 

neekonomskih pa je potrebno v nabavi upoštevati odnose in razmerja med poslovnimi 

partnerji, točnost pri dobavi ter variabilnost pri kvaliteti (Wagner in Krause 2009).  

3.1.1 Stopnje nakupnega odločanja 

Vsak nakupni proces v organizacijah poteka v fazah, saj v medorganizacijskem marketingu ni 

impulzivnih nakupov. Vukovič in Završnik (2010) navajata naslednje stopnje procesa 

nabavljanja med organizacijami: 

Postopek nakupa se prične, ko zaposleni v organizaciji prepoznajo potrebo ali problem, ki ga 

je mogoče rešiti z nakupom izdelka ali storitve. Ločimo zunanje ali notranje dražljaje, ki 

spodbudijo nakup. Zunanji dejavniki so lahko sejmi, oglasi, nove tehnologije ali preko 

prodajnih tržnikov, ki spodbudijo prepoznavanje novih potreb s pomočjo obiskov, pošte ali 

klicev. Notranji dražljaji se velikokrat pojavijo ob potrebi po razvijanju novega izdelka, po 

novi osnovni opremi ali novih materialih. 
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Z opredelitvijo potreb določi organizacija osnovne značilnosti izdelka ter potrebno količino. 

Standardni tehnološko nezahtevni izdelki ne predstavljajo težav pri odločanju. Pri 

visokotehnoloških izdelkih, v katere spadajo tudi črpalke, morajo lastnosti opredeliti v 

posvetovanju z inženirji in uporabniki. Kupec v tej fazi analizira vrednost izdelka, s katerim 

poskušajo inženirji zmanjšati stroške nakupa ter natančno določiti optimalne lastnosti izdelka.  

V fazi pridobivanja ponudb poskuša organizacija dobiti čim več informacij s tržišča ter izbrati 

najustreznejšega dobavitelja. Vir kontaktov so predvsem oglasi, kontakti s sejmov in internet, 

ki igra vedno večjo vlogo pri prvi vzpostavitvi stika med kupcem in prodajalcem. Z vidika 

ponudnika mora organizacija, ki ponuja izdelek, oblikovati močan oglaševalski in trženjsko-

komunikacijski program ter ugled na trgu. Ponudniki, ki imajo slab ugled, bodo že v prvi 

stopnji zavrnjeni. V praksi se pogosto dogaja, da zastopniki obiščejo odjemalca, prostore 

potencialnega dobavitelja, da ocenijo njihove zmožnosti in kvaliteto proizvodnje. Trženje 

medorganizaciskih trgov zahteva od tržnikov, da obvladujejo sestavljanje in predstavljanje 

ponudb. Pisne ponudbe morajo izražati prednosti in koristi izdelka z vidika kupca in ne le 

tehnične lastnosti; predstavitve v živo pa morajo izstopati v primerjavi s konkurenti. 

Preden se izbere dobavitelj, opredeli organizacija njegove optimalne značilnosti. Na osnovi 

teh nakupni center izbere najboljšega ponudnika. V praksi uporabljajo nakupni centri za 

vrednotenje različne metode za ocenjevanje ponudnikov. Način izbire in vrednotenje 

ponudnika se spreminjajo glede na vrsto nakupa. Pri rutinskih nakupih so pomembne točne 

dobave, cena in ugled dobavitelja. Za izdelke, kjer je možna daljša dobava, kjer so možna 

nepričakovana tveganja, so za kupca najpomembnejše tehnične storitve, prilagodljivost 

dobavitelja in zanesljivost izdelka. Strateški izdelki zahtevajo največ napora dobavitelja, saj 

kupec pričakuje dobro ceno, ugled, zanesljivost izdelka in storitev ter prilagodljivost. 

S ponudniki, ki se znajdejo v ožjem izboru, se nakupni center poskuša pogajati o končni ceni 

in prodajnih pogojih. Čeprav sodobni modeli naročanja vse bolj težijo k strateškemu 

povezovanju, sodelovanju z dobavitelji, večina kupcev še zmeraj porabi večino svojega časa 

pri pogajanju za končno ceno. Prodajni tržniki lahko v tem primeru odgovorijo na več 

načinov, kot je prikaz stroškov življenjskega cikla izdelka ali pa z oceno in primerjavo 

storitev glede na konkurenco. 

Nakupna skupina mora v postopku izbire dobavitelja določiti, koliko dobaviteljev bo 

vključila. V praksi se je pokazalo, da so organizacije prenesle večino naročil na glavnega 

dobavitelja, preostanek teh pa razporedile na nekaj manjših dobaviteljev. Zaradi vse večjega 

povezovanja ter tehnološke zapletenosti proizvodov je trend v podjetjih zmanjševanje števila 

dobaviteljev. Te organizacije pričakujejo od svojih dobaviteljev tesno sodelovanje ter razvoj 

novih izdelkov. Kljub temu ostajajo nevarnosti, ki lahko pretijo podjetjem samo z enim 

dobaviteljem. V tem primeru lahko postane ta samozadosten ter tako izgubi svojo 

konkurenčnost. Oskrba od samo enega dobavitelja lahko ogrozi delovanje kupca v primeru 

izrednih dogodkov. Za medorganizacijski marketing je značilno, da kupci vsaj enkrat na leto 
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ocenijo podjetja, s katerimi sodelujejo. Pri tem lahko uporabljajo metodo tehtnih ocen 

dobaviteljev z več različnimi merili ali pa seštejejo vsoto stroškov, nastalih zaradi napak pri 

izvedbi naročila. S pomočjo ocen ima kupec jasen pogled v to, ali naj sodelovanje z 

dobaviteljem nadaljuje ali pa zahteva izboljšave. 

3.1.2 Zaznavanje kakovosti izdelkov v fazi nakupnega odločanja 

Zaradi vse večjih zahtev strank po dokazovanju kvalitete, vse večjih pričakovanj kupcev, želji 

po enostavni uporabi in trajnosti izdelka morajo organizacije vedno več časa in sredstev 

usmerjati v kvaliteto proizvodov in storitev. Pri kompleksnih izdelkih, kot so črpalke, kupci 

pogosto sodijo kvaliteto izdelkov na podlagi pridobljenih informacij v procesu nakupnega 

odločanja. Te delimo na notranje in zunanje, skupaj pa tvorijo osnovo za zaznavanje kvalitete 

izdelka. Zato je naloga tržnikov, da nenehno spremljajo želje svojih kupcev, da lahko tako 

zagotovijo vse potrebne informacije (Weingarten, Fynes, Cheng in Chavez 2013). 

Raziskovalci s področja managementa kakovosti so si enotni, da je kakovost težko definirati, 

zato v teoriji najdemo nešteto definicij. Ta je več disciplinarna kategorija, zaradi tega jo 

moramo preučevati iz različnih perspektiv. Kakovost lahko razdelimo na subjektivno in 

objektivno. Objektivna je povezana s tehnološko odličnostjo, ki je merljiva s pomočjo 

različnih standardov, kot so na področju črpalk (A3, EHEDG, TUV…). Subjektivna pa je 

zaznana kakovost, ki jo kupec s pomočjo svojih prepričanj opredeli kot razliko med svojimi 

pričakovanji in željami ter dejansko zaznavo izdelka. Manj kot so izpolnjena pričakovanja pri 

uporabi izdelka, manjša je zaznana kakovost. Tržniki se morajo zavedati, da jo kupci različno 

zaznajo in razumejo in da je dojemanje kvalitete odvisno, s katerega vidika jo ocenjujemo 

(Weingarten idr. 2013).  

Kupci ocenjujejo oz. primerjajo kakovost na podlagi vtisov, ki jih pridobijo med celotnim 

nakupnim procesom, in po svoji uporabi. Iz tega lahko ločimo pričakovano in dejansko 

kvaliteto. Pričakovana omogoča kupcem primerjavo kvalitete med različnimi izdelki. 

Dejanska pa je rezultat primerjave dejanskih pričakovanj s pričakovanimi lastnosti izdelka ali 

storitve. Iz navedenih vidikov lahko povzamemo, da je povečevanje kakovosti v organizaciji 

eden od ključnih strateških nalog. Večja kakovost v procesih prinaša večjo konkurenčno 

prednost, zmanjšuje stroške poslovanja, povečuje produktivnost oddelkov ter ustvarja 

zadovoljne in zveste kupce. Moderen koncept kakovosti ne zajema samo kakovost izdelka na 

področju proizvodnje, ampak zajema tudi vse stopnje do kupca in uporabe izdelka. Takšen 

pristop zahteva od organizacije, da obravnava kvaliteto kot sestavni del kulture oz. filozofije 

poslovanja, ki jo imenujemo koncept celovite kakovosti (ang. Total Quality Management) ali 

TQM. Tak pristop zahteva od organizacije nenehne izboljšave te na vseh področjih poslovanja 

in tako vključujejo vse zaposlene znotraj organizacije (Weingarten idr. 2013). 

Vučkovič in Završnik (2010) poudarjata, da v večini primerov ni potrebno izvajati vseh 

dimenzij kakovosti na najvišji ravni. Pri tem mora organizacija poznati svoje kupce ter 
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preučiti, katere dimenzije kakovosti so pomembne svojim kupcem, da lahko tem da večji 

pomen kot drugim. Za kupca lahko razlikujemo šest dimenzij kakovosti:  

- preprosta uporaba izdelka zahteva, da je sam izdelek preprost za uporabo; 

- delovanje izdelka se navezuje na obljubljena pričakovanja tržnikov; 

- vsestranskost izdelka je lastnost prilagodljivosti oz. izvajanja večjega števila funkcij, kar 

omogoča kupcu večjo fleksibilnost pri uporabi; 

- trajnost izdelka izkazuje njegovo življenjsko dobo; 

- dostopnost servisnega omrežja izraža, kako hitro lahko osebje ukrepa ob morebitnih 

napakah; 

- ugled blagovne znamke prinaša potrebo po samopotrjevanju in ugledu v družbi. 

3.1.3 Dejavniki, ki vplivajo na kupčevo zaznavanje kakovosti izdelka ali storitve 

Ustvariti določeno raven kakovosti je zelo težavna naloga, saj kot smo že v napisali, imajo 

kupci različna mnenja in predstave. Določenih lastnosti izdelka ti ne ocenjujejo po enakih 

merilih, ker se sami razlikujejo po znanju, izkušnjah, željah, kupni moči, dosegljivosti 

izdelkov itd. Pri tem moramo upoštevati, da je tudi sam izdelek pod vplivom sprememb, kot 

so: razvoj novih tehnologij, spremembe potreb in modnih trendov kupcev. Iz teorije tako 

poznamo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje kvalitete kupcev. Notranji  

sestavljajo tehnične lastnosti in sestavo izdelka, zunanji pa predstavljajo ceno, oglaševanje, 

servis, blagovno znamko, ugled ponudnika, usposobljenost osebja itd. (Martinelli, Luceri in 

Latusi 2013). 

Različne raziskave, ki jih navajata Smodej in Hočevar (2011), so pokazale, da kupci 

verjamejo, da njihova percepcija o kvaliteti izdelka temelji na podlagi notranjih značilnosti, 

saj je takšno mišljenje edino možno predpisati presojanju na podlagi pozitivnih in negativnih 

učinkov uporabe izdelka. Raziskava je pokazala, da fizične lastnosti izdelkov, na katerih se 

kupci odločajo, nimajo povezave z realno kvaliteto izdelka. Veliko kupcev, ki kupujejo 

določeno blagovno znamko pomarančnih sokov zaradi dobrega okusa, ni sposobna z zaprtimi 

očmi prepoznati ta okus oz. razlikovati med drugimi blagovnimi znamkami. 

Glavne dejavnike, ki vplivajo na kupčeve zaznavanje kakovosti izdelkov, lahko prikažemo na 

sliki 1. 
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Slika 1: Model pričakovane in zaznane kakovosti 

Vir: Smodej in Hočevar 2011 

Kljub vsem naštetim dejavnikov kupci najpogosteje zaznavajo kvaliteto izdelka preko cene. 

Po opravljenih raziskavah številna podjetja precenjujejo svoje izdelke, da bi s tem dajali vtis o 

njihovi superiorni kvaliteti. Razlog za takšno obnašanje gre predpisati razmišljanju, da obstaja 

bistvena razlika v kakovosti glede na ceno. Takšni kupci so bolj usmerjeni k kupovanju 

dražjih izdelkov v primerjavi s kupci, ki v to ne verjamejo. Takšno obnašanje kupcev se 

pojavi, ko ti ne morejo oceniti realne kvalitete izdelka oz. so omejeni z informacijami. V teh 

primerih kupci zmanjšajo nakupno tveganje s merljivimi kazalci, kot so: cena, blagovna 

znamka in ugled izdelka. Pomen cene kot merilo kakovosti izdelka se zmanjšuje, če so 

kupcem jasne druge informacije. Zaradi tega bodo uporabili ceno kot merilo kakovosti, ker 

nimajo izkušenj z izdelkom, ko je težko oceniti kakovost zaradi tehnične kompleksnosti 

izdelka in ko blagovna znamka oz. ime proizvajalca nimata posebne vloge pri nakupu. Iz teh 

dejstev lahko dojamemo, da pri nakupnem odločanju vplivajo na kupce informacije o ceni, 

značilnosti izdelka ter zunanji dražljaji (Smodej in Hočevar 2011). 

3.2 Udeleženci in vrste nakupov v organizaciji 

Ker sestavljajo organizacije različni ljudje, z različnimi značaji, vključevanje večjega števila 

posameznikov iz različnih sektorjev povzroči, da nabavni proces postane vse bolj zapleten. V 
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povprečju sodeluje pri nakupnih odločitvah od tri (za enostavne ponovne nakupe) do pet oseb 

(za nakupe visoke vrednosti). Posameznik opravlja dela v imenu drugih zaposlenih, nanj pa 

lahko vplivajo druge osebe, končno vedenje je izraz vedenja posameznika v kontekstu 

organizacije. Jedro vsakega nabavnega in prodajnega oddelka je tako oseba, ki se odloča oz. 

je pod vplivom drugih oseb znotraj organizacije (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 179).  

Zaposleni zunaj ali znotraj organizacije, ki so vpleteni v nakupni proces, sestavljajo nakupni 

center, ki ima šest funkcij (Možina, Zupančič in Postružnik 2010): 

- uporabnik: je oseba, ki uporablja izdelek v organizaciji; 

- vplivnež: je strokovnjak, ki ima močen vpliv na odločitev; 

- določevalec: je oseba, ki ima avtoriteto za sprejemanje odločitev; 

- podpisnik: je oseba, ki formalno potrdi nakup; 

- kupec: je oseba, ki izvede nakup; 

- vratar: je oseba, ki lahko nadzira pretok informacij v okviru nakupnega procesa. 

Ko je v nakupnem centru prisotnih večje število članov, je pomembno, da prodajalec 

identificira posameznikovo vlogo, saj se motivi in interesi posameznika ali skupine iz 

različnih strok lahko razlikujejo. Zato morajo zaposleni v prodaji k vsakemu posamezniku 

pristopiti na drugačen način ter predstaviti izdelek ali storitev iz različnih perspektiv. Sheng 

(2008) navaja, da mora vsak tržnik ugotoviti: kdo so poglavitni udeleženci pri nakupnem 

odločanju, na katere odločitve vplivajo, kakšna je moč njihovega vpliva, kakšna merila 

vrednotenja uporabljajo. Pri večjih projektih je lahko potrebno, da prodajalec organizira 

skupinsko prodajno strategijo, kjer vključi strokovnjake tako iz kupčeve kot tudi iz prodajne 

organizacije. Naloga prodajalca je v tem primeru, da priskrbi vse potrebne verodostojne 

informacije in vzpostavi stik med ponudnikom in odjemalcem. 

Večina avtorjev se strinja, da v medorganizacijskem marketingu obstajajo trije tipi nakupov 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2011). Ti so: 

Enostavni ponovni nakup je izraz dobrega sodelovanja in zaupanja, saj poteka rutinsko in je 

rezultat pozitivnih preteklih izkušenj. Kupec izbere dobavitelja s seznama potrjenih 

dobaviteljev. Dobavitelju je cilj, da ohranja kakovost in ceno izdelkov ter storitev, pri tem pa 

poskuša z raznimi sistemi olajšati ponovno naročanje nabavnemu osebju. Dobavitelji, ki še ne 

poslujejo s organizacijo, poskušajo ponujati nove pristope ali pa izkoristijo nezadovoljstvo 

kupcev s sedanjim dobaviteljem. 

O dopolnjenem ponovnem nakupu lahko govorimo takrat, ko kupec želi spremeniti lastnosti 

izdelka, kot so: cena, dobavne zahteve ali kakovost. Tak nakup navadno izvede večje število 

presojevalcev z obeh strani. Za dobavitelje, ki so na seznamu potrjenih dobaviteljev, je to 

opozorilni znak, da mora zavarovati oz. izboljšati svoj položaj. Za tiste, ki niso na seznamu, je 

to priložnost za pridobitev novega posla. 
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Nov nakup označuje kupčev prvi nakup izdelka ali storitve. Zaradi nepoznavanja izdelka ali 

storitve bo ta zahteval več informacij in dodatnih pojasnil, ki podaljšuje časovno obdobje 

njegove odločitve o nakupu. Nov nakup sestavlja več faz: zavedanje, zanimanje, vrednotenje, 

poskus in sprejetje. Učinkovitost komunikacijskih orodij je odvisna od faze. Množični mediji 

so najvplivnejši v fazi zavedanja, prodajni tržniki imajo vpliv na stopnjo zanimanja, strokovni 

viri pa največ pripomorejo k vrednotenju izdelka ali storitve. 

3.3 Vplivi na nakupne odločitve 

Vsaka organizacija ima svoje cilje, vrednote, osnove delovanja in izkušnje, ki jo ločijo od 

drugih organizacij. Vsaka je del okolja, v katerem posluje, zato vplivajo nanjo  različni 

dejavniki. Preučevanje zunanjih in notranjih vplivov okolja na organizacije ter lastnosti 

nabavnega centra in vplivnih posameznikov je primarna sestavina medorganizacijskega 

marketinga (Vukasanović 2012). 

Odjemalci v medorganizacijskem marketingu so izpostavljeni mnogim dejavnikom, ki 

vplivajo na končni nakup. Poznamo ekonomske vplive, kot so: cena, kakovost, servis, ki 

imajo velik delež pri odločitvi, ter osebne dejavnike, kot so: pozornost, strokovnost in 

naklonjenost prodajnega osebja. Ti igrajo pomembno vlogo, ko so ponudbe dobaviteljev 

homogene. V tem primeru imajo osebni vplivi večji pomen pri končni izbiri ponudnika. Če pa 

so razlike med ekonomskimi vplivi velike, osebni vplivi nimajo več velike moči (Wagner in 

Krause 2009). 

Kotler (2004) in Možina, Zupančič in Postružnik (2010) navajajo, da med štirimi 

najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na medorganizacijske kupce, so: organizacijski 

dejavniki, dejavniki okolja, medosebni dejavniki in osebni dejavniki.  

3.3.1 Organizacijski dejavniki  

Med organizacijske dejavnike vsake organizacije vključujemo cilje, politiko, postopke in 

organizacijsko strukturo, ki so unikatni za vsako organizacijo. Za tržnika je nemogoče poznati 

vse naštete dejavnike, saj poznajo te zaposleni v organizaciji. Pomembno je, da tržniki sledijo 

organizacijskim trendom na nabavnem področju. 

Nabavni oddelek v preteklosti ni imel visokega hierarhičnega položaja v organizaciji, čeprav 

upravlja s polovico vseh stroškov znotraj te. Z vedno večjo stopnjo konkurence na trgih 

pridobiva ta vse večji pomen. Nabava v tem primeru ne pomeni več rutinsko opravilo, ampak 

poslovni proces, ki išče konkurenčno prednost. Nabavni oddelki so se iz starih konceptov, 

kjer je veljalo samo nakupovanje po čim nižji ceni, danes oblikovali v preskrbovalne oddelke, 

ki imajo nalogo iskanja maksimalne vrednosti pri najmanjšem številu dobaviteljev. Zaradi vse 

večjega pomena in strateške usmerjenosti nakupnih centrov pridobivajo vedno več na pomenu 

dobičkonosnosti, saj nabava pridobiva nove materiale in tehnologije od zunanjih izvajalcev. 
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To zahteva od prodajnih tržnikov visoko usposobljenost, da so lahko kos nakupnim centrov 

(Kotler 2004, 193).  

V medorganizacijskem marketingu sodelujeta vsaj dve organizaciji: ponudnik in odjemalec, v 

katerih delujejo posamezniki ali nakupni centri. Običajno pri tem procesu sodeluje večje 

število posameznikov, ki zasedajo različne funkcije na ravneh obeh organizacij. Z razliko od 

potrošniškega trženja, kjer nastanejo povezave samo prek prodajalcev (te pa so samo 

enosmerne), se v medorganizacijskem managementu vzpostavijo povezave na različnih 

ravneh ter potekajo dvosmerno in neposredno z enakimi funkcijami v organizacijah, zato 

postaja pri tem vse pomembnejše komuniciranje (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

Pri centraliziranem modelu nabave ugotovi vodstvo, katere izdelke in storitve uporabljajo v 

večini oddelkov, nato jih skupno nabavlja. S tem dosega večjo pogajalsko moč pri 

dobaviteljih in večji pregled nad dobavitelji ter manjše transportne in skladiščne stroške. Pri 

takem modelu sodelujejo prodajni tržniki z manjšim številom usposobljenih kupcev, za 

poslovanje z večjimi organizacijami so pristojne prodajne skupine (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010). 

Pri decentlariziranem modelu nabave opravi nakup zaradi različnih potreb vsak oddelek zase. 

Pri tem modelu se pooblasti točno določene osebe, da lahko kupujejo v imenu organizacije 

izdelke manjše vrednosti v določenem limitu. Primer iz prakse je v podjetju National 

Semicondutctor pokazal, da so se stroški naročanja zmanjšali s 30 dolarjev na nekaj centov po 

uvedbi decentralizirnaga modela nakupovanja. Dodana korist se je pokazala tudi v tem, da je 

nabavna služba porabila manj časa za administracijo postopkov, prihranjen čas pa  ji je 

omogočal graditev novih partnerstev (Kotler 2004, 193). 

V medorganizacijskem marketingu imamo možnost sklepanja sporazumov ali pogodb, 

dolgoročnih ali kratkoročnih. Te pomenijo za obe strani prednosti, da zmanjšujejo tveganja 

glede kvalitete in dobavnih rokov. Dolgoročni sporazumi so v osnovi primernejši za 

investicijske projekte in pri uvajanju novih tehnologij, kar omogoča obema subjektoma večje 

konkurenčnosti na trgu in skupen razvoj novih produktov. Pomembno je, da tako odjemalec 

kot dobavitelj natanko določita sporazum, da ne bi prišlo do nesoglasij in prekinitve 

sporazuma zaradi občutljivih tem, kot so: poslovne skrivnosti obeh strank (Možina, Zupančič 

in Postružnik 2010). 

3.3.2 Dejavniki okolja 

Velik delež medorganizacijskega marketinga poteka na mednarodnih trgih. Globalizacija 

omogoča kompleksen značaj vplivov na medsebojno delovanje tehnoloških, gospodarskih, 

pravnih, političnih in drugih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje odjemalcev in ponudnikov. 

Po eni strani jih lahko dojamemo kot omejitve za izvajanje tržnih strategij in ciljev, saj lahko 

ti prinašajo nove konkurente na trg, ali pa jih označimo kot ustvarjalne in nove priložnosti na 
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novih trgih. Kupci v medorganizacijskem trženju morajo pozorno slediti trenutnim in 

bodočim gospodarskim napovedim, kot so: raven naložb, proizvodnja, obrestne mere, tečaj 

valut in drugi gospodarski kazalci. V kriznih časih se medorganizacijsko trženje namreč 

bistveno zmanjša. Prva reakcija poslovnih subjektov je nižanje zalog. Medorganizacijski 

tržniki v teh časih nimajo večjega vpliva na spodbujanje celotnega povpraševanja, lahko pa so 

aktivni pri ohranjanju deleža v povpraševanju (Možina, Tavčar in Zupančič 2011). 

Globalizacijsko okolje, v katerem so prisotne organizacije, je po finančni krizi, ki je zajela 

Evropo in cel svet leta 2008, vedno bolj podvrženo spremembam. Te so vedno hitrejše in težje 

obvladljive ter zahtevajo večji finančni vložek. Na tržne razmere tako vplivajo vsi subjekti, 

kot so: dobavitelji, odjemalci, države, EU in vsi institucionalni dejavniki v okolju. Pri tem 

imata država in EU vlogo regulacije splošnih pogojev, ki so lahko spodbujevalni, to je z 

nižanjem obrestnih mer in davkov, ali omejevalni, kot so sankcije EU proti Rusiji, ki so 

nastale zaradi krize na Krimu leta 2014. Sankcije naj bi evropskim podjetjem prinesle 100 

milijard evrov izgube zaradi omejitve poslovanja (Delo 2016). Poleg teh dejavnikov vpliva na 

kupce tudi tehnološki razvoj ter razvoj konkurence, geografska lega, dosegljivost materialov 

in ekološki vidiki (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

3.3.3 Osebni in medosebni dejavniki 

Na nakupno odločanje v medorganizacijskem marketingu vpliva več udeležencev, ki imajo 

različne položaje, pristojnosti, ugled in vpliv, zato je pomembno, da ponudnik pozna ljudi in 

njihovo vlogo pri nakupu. To pripomore k boljšim poslovnim odnosom in sodelovanju med 

obema organizacijama. Sodelujoči v nakupnem procesu vplivajo drug na drugega ter tako 

vplivajo na končni izid. Nakupni center sestavlja skupina članov organizacije, ki v tržnem 

procesu delijo izkušnje, znanje in tveganje za končno odločitev. Vsak član ima svojo vlogo, 

lahko pa je v isti vlogi več članov ali pa en član prisoten v več vlogah. Tako lahko nastanejo 

formalne skupine, kot so: nadzorne, delovne ali strokovne, za katere velja visoka stopnja 

birokratizacije ali neformalne skupine, ki se oblikujejo glede poznanstev ali zavezništva z 

namenom zmanjševanje osebnih tveganj. Formalna struktura skupine je primerna za 

doseganje skupnih tržnih ciljev organizacije. Za neformalne skupine pa je značilno, da so brez 

hierarhije, oblikujejo pa se na podlagi materialnih odnosov med posamezniki različnih funkcij 

v organizaciji ter imajo dinamično ravnovesje vplivov in moči. Najpomembnejša skupina, ki 

jo kot ponudnik srečamo v odjemalčevi organizaciji, je nakupni center, v katerem delujejo vsi 

posamezniki, ki odločajo o nabavi. To skupino predstavljajo vse ravni organizacije, ki jim je  

glavni cilj pridobivanje, ocenjevanje in obdelava informacij, potrebnih za izvedbo nakupa. 

Zelo pomembni so tudi lateralni odnosi v skupini, s katerimi se predpisuje delovanje po ali 

mimo predpisanih pravil, z uporabo vez in poznanstev ter z uporabo skritih informacij in 

znanj za uveljavljane individualnih interesov članov skupine (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010). 
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3.4 Vloga blagovne znamke pri nakupnem odločanju 

Po tradicionalni opredelitvi lahko blagovno znamko opredelimo kot skupek oblike, imena, 

simbola ali vsega naštetega. Te specifične lastnosti omogočajo izdelku, da izstopa izven 

množice drugih podobnih izdelkov z namenom prepoznavanja in razlikovanja izdelkov in 

storitev med konkurenčnimi podjetji. Modernejše opredelitve obravnavajo blagovno znamko 

bolj kompleksno ter bolj celovito. To zahteva preučevanje in povezovanje tako notranjega kot 

zunanjega vidika. Modernejši pristopi iz tega vidika se bolj posvečajo raziskovanju, kako 

zmožnosti blagovne znamke vplivajo na nakupno vedenje kupca (Pungerčič 2007).  

Strinjamo se s Sharmom in Gargom (2016), da so blagovne znamke eno največjih premoženj 

podjetij, saj je danes trženje z blagovno znamko prisotno v vseh branžah. Z vedno večjimi 

pričakovanji po kakovosti, funkcionalnosti ter varnosti nakupa se kupci vedno bolj odločajo 

po uveljavljenih blagovnih znamkah. Pomembno vlogo pri izbiri blagovne znamke imajo 

vrednote in odnos do blagovne znamke, ki jo ima kupec. Pri tem igra bistveno vlogo 

poznavanje vedenja kupcev z vidika proizvodne, trženjske ali prodajne usmerjenosti, ki se 

razlikuje od kupca do kupca.  

Nove zahteve kupcev in spreminjajoče se razmere na trgih silijo organizacije, da prilagajajo 

strategije do blagovne znamke. Vzpostavitev nove strategije blagovne znamke zahteva od 

zaposlenih, da spremenijo strategijo oblikovanja izdelka, prodajnih cen, prodajnih poti in 

tržnega komuniciranja. Naloga organizacije je, da so zaposleni pozorni, kaj kupci potrebujejo, 

konstantno razvijajo izdelek, oblikujejo ustrezno cenovno politiko, določijo distribucijske poti 

ter vzpostavijo učinkovito tržno komuniciranje s kupci. Organizacije, ki bodo te pristope 

uspešno izpeljale, bodo pridobile zvestobo kupcev, kar je tudi temeljni cilj vsake močne 

blagovne znamke (Sharm in Garg 2016). 

3.4.1 Percepcija blagovne znamke pri kupcu 

Pri razvijanju oz. uvajanju blagovne znamke se vsaka organizacija sreča s problemom, kako 

ustvariti ali obdržati močno blagovno znamko. Ta bo ustvarila ali ohranjala zveste kupce, ki 

bodo pripravljeni plačati zahtevano ceno. Zavedati se moramo, da zaznano vrednost vedno 

določi kupec in ne organizacija, navaja (Pungerčič 2007). Zaradi vse večje liberalizacije trgov 

imajo organizacije vse več priložnosti za širjenje na tuje trge, obenem pa obstaja nevarnost za 

prihod novih tekmecev na že obstoječi trg. Na njem srečamo različne blagovne znamke, ki jih 

lahko razlikujemo glede na moč in vrednost. Blagovne znamke vrednotimo iz finančnega in 

premoženjskega vidika. Prva je finančna vrednost, ki je pomembna za ugotavljanje finančne 

ocene vrednosti blagovne znamke, saj s tem lahko izve organizacija, kako investicije v 

blagovno znamko vplivajo na njene poslovne rezultate. Drugi vidik, to je premoženje 

blagovne znamke, je usmerjen na prepoznavanje njene vrednosti. S tem preučujemo 

učinkovitost finančnih vložkov v trženje blagovne znamke, kar predstavlja osnovo njene 
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vrednosti, ki jo sestavljajo štirje elementi. Višjo vrednost, kot jo imajo elementi, večje je 

premoženje v blagovni znamki (Pungerčič 2007). 

- Zavedanje blagovne znamke je sposobnost zaznavanja te v izbranem segmentu izdelkov. 

Zavedanje se večkrat povezuje z mišljenjem kupcev. Ta pa predstavlja prvi dejavnik 

premoženja blagovne znamke z vidika kupcev. Izpostavljanje samih lastnosti le s 

pomočjo imidža se je izkazalo, da ni učinkovito pri prepoznavnosti, če kupci prej ne 

poznajo blagovne znamke.  

- Asociacije ustvarijo osnovno vrednost imena določene blagovne znamke s pomočjo 

spominov in preteklih izkušenj ter svetovanj sodelavcev ali svojcev. 

- Zaznana kakovost je večkrat primarni razlog, da se kupec odloči za nakup. V tej točki je 

smiselno kot ponudnik v medorganizacijskem trženju izpostaviti reference uglednih 

podjetij, ki  že uporabljajo tovrsten izdelek. 

- Zvestobo blagovni znamki lahko označimo kot merilo, ki izkazuje kupčevo vrednost ali 

vdanost do nje. Večina avtorjev označuje zvestobo kot ključni dejavnik premoženja 

blagovne znamke z vidika kupcev, saj ti predstavljajo ustaljene in večkratne nakupe, kar 

je osnova za rast in razvoj organizacije. 

V teoriji je prisotnih več modelov, kako kupec zaznava vrednosti izdelka ali blagovne 

znamke. Iz naše preučevane teme je smiselno izpostaviti dva modela, ki prikazujeta zaznave 

kupcev, odnos med pričakovano in zaznano vrednostjo in zadovoljstvo kupca. 

Model zaznave kupcev (Slika 2) je sestavljen iz treh lastnosti izdelka glede na njegovo 

zaznavo, in sicer na značilnosti, ki ne zadovoljujejo, in značilnosti, ki so zadovoljujoče in 

navdušujoče. Značilnosti, ki ne zadovoljujejo, predstavljajo osnovne sestavine, ki morajo biti 

prisotne, da sta izdelek ali storite sploh dosegla nevtralno raven potrošnika. Izdelki, ki 

vsebujejo le osnovne sestavine, imajo veliko verjetnost, da ne bodo izpolnili kupčevih 

pričakovanj. Kupci danes pričakujejo in zahtevajo vedno več od izdelka. Lastnosti izdelka, ki 

zadovoljujejo,  predstavljajo  minimalni pogoj, da lahko ta obstane na trgu. Navdušujoče 

lastnosti pa so tiste, ki navdušujejo in zadovoljujejo kupce, večkrat pa se zgodi, da jih ti ne 

pričakujejo, kar povzroča navdušenost pri njih. Navdušujoče lastnosti večkrat predstavljajo 

novosti in izboljšave izdelka ter so lahko vodilo k ustvarjanju novih potreb pri kupcih 

(Vukasović 2013). 
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Slika 2: Model zaznav porabnikov 

Vir: Vukasović 2013 

S Slike 3 si lahko ogledamo interakcije odnosov med pričakovanji in zaznano vrednostjo ter 

zadovoljstvom kupca. Ti vidijo izdelek kot celoto z njegovimi specifičnimi značilnostmi ter z 

vsemi potencialnimi koristmi, katerih bo deležen pri potrošnji. S potrošnjo izdelka ali storitve 

kupec želi doseči določene posledice, kar se na koncu izraža v uporabi vrednosti. S tem ko 

kupec uporabi izdelek ali storitev, oblikuje oz. lahko tudi spremeni želene koristi,  povezane z 

njim. Tako obstaja dvosmerna povezava med cilji, želenimi posledicami uporabe in želenimi 

značilnosti izdelka. Iz tega lahko dojamemo, da so cilji kupca, povezani z določenim 

izdelkom, osnova za vrednotenje posledic pri uporabi izdelka. Iz tega vidika ocenjujejo 

izdelke s tem, da upoštevajo želene značilnosti, posledice in cilje, ki jih bodo  prinesli. Če se 

položaj spremeni, se spremenijo tudi cilji, značilnosti in posledice (Vukasović 2013). 
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Slika 3: Odnos med pričakovano in zaznano vrednostjo ter zadovoljstvom kupca 

Vir: Vukasović 2013 

Te vedenjske značilnosti kupcev so na trgu črpalk zelo pomembne. Velikokrat se namreč 

zgodi, da imajo kupci pred seboj cilje, ki jih ne znajo rešiti oz. imajo napačno predstavo, kako 

bi jih izpolnili. To povzroči, da so želene posledice uporabe črpalke napačne, kar lahko vodi v 

nezadovoljstvo oz. reklamacije teh. Naloga tržnika je, da prisluhne kupcu in da poskuša na 

čim bolj nazoren način predstaviti možne rešitve.  

3.4.2 Tipi nakupnega vedenja glede na blagovno znamko  

Pri nakupu tehnično zapletene in drage procesne opreme, kot so črpalke, polnilne linje ali 

pakirni stroji, se kupci večkrat odločajo na principu blagovne znamke ali po slovesu, ki ga 

ima proizvajalec. Glede na raven kupčeve vpletenost in razlik med blagovnimi znamkami 

lahko nakupno vedenje delimo v štiri skupine, ki jih navaja (Kotler 2004, 202).  

Pri zapletenem nakupnem vedenju kupec najprej oblikuje prepričanje o izdelku, nato ustvari 

prepričanja in stališča do njega, v zadnji fazi pa izbere želen izdelek. To vedenje je prisotno 

pri kupcih, ki so močno zavzeti za nakup in se bistveno zavedajo pomembnih razlik med 

blagovnimi znamkami. Kupec mora pri tem zbrati in analizirati podatke o izdelkih, kar 

zahteva veliko časa. Zaradi tega je to vedenje prisotno pri nakupu dragih izdelkov, ki 

predstavljajo tudi tveganje. Tržniki morajo razviti tako strategijo, da kupcu ponudijo vse 

želene informacije, predstaviti morajo najpomembnejše značilnosti ter ga poučiti o vseh 
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lastnostih izdelka, ki izkazujejo odličnost blagovne znamke. Pri tej stopnji ima znanje in 

usposobljenost tržnika veliko vlogo, saj mora ta blagovno znamko predstaviti drugačno od 

drugih, spretno mora uporabljati medije za predstavitev izdelka ter motivirati druge člane,  

prisotne v nabavni skupini (Kotler 2004, 202). 

Ko kupec ne prepozna večjih razlik med izdelki, govorimo o na nakupnem vedenju, ki je 

usmerjeno k zmanjševanju neskladij. To zasledimo pri kupcih, ki so visoko vpleteni v nakup, 

a med različnimi blagovnimi znamkami ne prepoznajo večjih razlik. Glavni cilj tega vedenja 

je zmanjševanje neskladij. Vzrok visoke vpletenosti gre predpisati visoki vrednosti, tveganosti 

in redkosti nakupa. Značilno je, da kupec v tem primeru razišče trg želenega izdelka. Če 

ugotovi, da obstajajo tehnične razlike v kvaliteti med blagovnimi znamkami, obstaja možnost, 

da se bo odločil za dražji izdelek. V primeru pa, da bodo razlike zelo majhne, se bo verjetno 

odločil za cenejši izdelek. Ker se kupec zaveda, da je možno neskladja ugotoviti šele po 

nakupu in uporabi izdelka, je ta pozoren na negativne lastnosti in informacije, pridobljene od 

drugih uporabnikov. To spodbudi natančno spremljanje informacij, ki bodo potrdile pravilnost 

njegove izbire, kar povzroči, da kupec najprej izbere, potem izoblikuje prepričanje in na 

koncu šele ustvari določena stališča o izdelku. V tem primeru je naloga tržnika, da ustvari 

tako trženjsko komuniciranje, ki potrošniku ponuditi različna mnenja, prepričanja in ocene o 

morebitnem znižanju stroškov porabe ali vzdrževanja. Tak pristop bo zmanjševal neskladja 

oz. prikazal v očeh kupca večjo dodano vrednost blagovne znamke (Kotler 2004, 202). 

Ustaljeno nakupno vedenje se pojavlja, ko kupec ni visoko vpleten v nakup, saj izdelek že 

pozna, oz. ko ne zazna pomembnih razlik med blagovnimi znamkami. V kolikor sega po isti 

blagovni znamki dragih in zapletenih izdelkov, ga lahko označimo za zvestega kupca, 

vsekakor pa to ne velja za nizko cenene potrošne izdelke, kot je sladkor, ampak lahko to 

označimo bolj kot navado. Pri ustaljenih nakupih kupci ne iščejo veliko informacij, ne 

ocenjujejo lastnosti, sam nakup pa se hitro izvede. Ti so pasivni pri zaznavanju informacij iz 

medijev, zato je s tega vidika pomembna trženjska strategija ponudnika, ki opomni kupca na 

izdelek (Kotler 2004, 203). 

Za kupce, ki jim ni pomembna visoka vpletenost, ampak pomembnost razlik med blagovnimi 

znamkami, je značilno, da te pogosto menjujejo. Značilnost teh kupcev je, da sprva imajo 

določena prepričanja, po uporabi izdelka pa preverijo, če je izdelek izpolnil pričakovanja. Pri 

naslednjem nakupu se zaradi neizpolnjenih pričakovanj ali radovednosti odločijo za nakup 

izdelka druge blagovne znamke. Iz tega lahko domnevamo, da prehajanje med blagovnimi 

znamkami prihaja zaradi raznolikosti. Tako nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju 

raznolikosti, zahteva od tržnikov tako strategijo, da so z izdelki prisotni na sejmih, prodajnih 

policah, da redno oglašujejo, z akcijami, ki spodbudijo kupce, da poizkušajo nekaj novega 

(Kotler 2004, 204). 
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4 RAVNANJE ODNOSOV S KUPCI (CRM) 

V današnjih časih, ko so kupci vedno težje zadovoljivi, cenovno občutljivi, obkroženi s 

številnimi ponudbami, lahko organizacija uspešno nastopa na trgu le tako, da ponuja 

superiorno vrednost produktov ali storitev, navajajo Russel, Kennedy in Coote (2007). Z njim 

se ne strinjajo Schulz, Bree in Schulz (2015), ki dodajajo, da ni več dovolj, da organizacija 

ponudi le superiorne izdelke, saj kopiranje in zasičenosti trga lahko hitro odpravita 

konkurenčno prednost. Pristop in servisiranje strank je težje posnemati kot izdelek, ker tak tip 

storitev zahteva vključitev in sodelovanje kupcev. 

Izziv vsake tržno usmerjene organizacije je, da ustvari zveste kupce, saj ti ustvarijo osemdeset 

odstotkov vseh prihodkov. Za zelo zveste kupce je tudi značilno, da kupujejo v večjem 

obsegu, širijo lepo besedo o organizaciji, ne posvečajo veliko pozornosti konkurenčnim 

blagovnim znamkam, cena jim ni glavno merilo nakupa ter so pomemben vir izboljšave 

izdelkov ali storitev. Za organizacijo so zvesti kupci cenejši za oskrbovanje, saj jih iz 

preteklih izkušenj učinkovitejše servisiramo, iskanje novih pa zahteva veliko več časa in 

finančnih vložkov, kot so oglaševanje v različnih medijih, klici preko telefona, obisk tržnikov 

na naslovu stranke ali pa udeležba na sejmih (Musek 2013, 17). Strinjamo se s Končenikom 

(2011), da organizacije, ki se zavedajo, kako se kupci obnašajo pri nakupu ter kako ponudbo 

zaznajo, lahko s pravimi strategijami prilagodijo kupcu svojo ponudbo ter tako posledično 

dosegajo dolgoročno rast. 

Kupci pri postopku odločanja ne primerjajo izdelkov, ampak ocenjujejo tudi druge storitve, ki 

jim prinašajo korist, obenem pa ocenjujejo stroške, ki nastanejo ob nakupu izdelka in po 

njem. Tako lahko sklepamo, da bodo kupci izbrali tistega dobavitelja, ki ima najboljšo 

vrednost ponudbe. Razliko med porabnikovo oceno vseh koristi in stroškov lahko 

poimenujemo zaznana vrednost v očeh kupca. Poznamo štiri elemente, ki sestavljajo zaznano 

vrednost v očeh kupca: izdelek, njegovo dostopnost, izkušnje uporabnika ob nakupu, 

poprodajne storitve in stroški. Celotna vrednost pri kupcu je zaznana denarna vrednost vseh 

koristi, za katere uporabnik predvideva, da bodo povezane z izdelkom, njegovo dostopnostjo 

in izkušnjo uporabnika (Jan 2010, 7).  

Kupec pri tem ocenjuje tudi celotne stroške, ki jih imenujemo celotni stroški v očeh kupca. 

Sestavljeni so iz cene izdelka, plačilnih pogojev, porabljene energije, stroškov prevoza … 

Koncept zaznane vrednosti v očeh kupca je za tržnike uporaben, saj ponuja vpogled v 

razmišljanje kupcev. Cilj organizacije je, da predstavi celotno vrednost in celotne stroške 

kupcu, ki jih tako lahko primerja s konkurenčnimi izdelki. Na podlagi teh ugotovitev pa je 

naloga tržnikov, da ocenijo ali povečajo vrednost posameznim elementom oz. zmanjšajo 

stroške z vidika kupca. Tržniki lahko tako prilagajajo ali izboljšajo njihove ponudbe na tri 

načine: s povečanjem celotne vrednosti v očeh kupca ter s tem ponudijo tehnično bolj dovršen 

izdelek ali storitev, z izboljšanjem osebja ali s povečanjem samopodobe podjetja. Drugi 
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pristop je, da se zniža kupčeve nedenarne stroške, kot so: krajši dobavni rok ali dostava na 

naslov. Kot zadnji pristop pa lahko zmanjšamo kupčeve denarne stroške (Konečnik 2011, 18). 

Če smo pri zaznani vrednosti kupca primerjali vse koristi in stroške, ki jih prinaša določen 

izdelek ali storitev, bomo pri analizi kupčevega zadovoljstva preučevali njegova pričakovanja.  

Kupci oblikujejo svoja pričakovanja predvsem na podlagi izkušenj iz preteklosti, nasvetov 

prijateljev in sodelavcev ter informacij, pridobljenih na spletu, in od prodajnega osebja. Pri 

tem se pojavi dvorezen meč za tržnike, ko preveč povečajo pričakovanja kupcev, ti lahko 

ostanejo po nakupu razočarani, saj so bila pričakovanja bistveno večja, ali pa v primeru, da 

tržniki pričakovanja kupcev zmanjšajo, zato ne bodo pritegnili zadostnega števila kupcev, 

četudi bodo ti zadovoljni. Večina organizacij je prepričana, da nezadovoljnega kupca lahko 

zaznajo s pomočjo pritožb. Po izvedeni raziskavi 95 odstotkov nezadovoljnih kupcev svojih 

pritožb ne odda, ampak preprosto odide h konkurenci. Ta problem lahko organizacije rešijo, 

da jim olajšajo možnost pritožbe preko elektronskih naslovov, obrazcev in brezplačnih 

telefonskih številk. Po raziskavi naj bi od 54 do 70 odstotkov kupcev, ki se pritožijo, še 

zmeraj ostalo zvestih dobavitelju, če se pritožba uspešno razreši. V primeru, da se reklamacija 

reši v zelo kratkem času, pa se odstotek poveča na 95 odstotkov. Zato vodilna podjetja v 

panogah strmijo k popolnemu zadovoljstvu svojih kupcev, saj se zavedajo, da se ti vračajo in 

širijo dober glas izdelka in organizacije. Sama organizacija jim mora posredovati visoko 

ponujeno vrednost v očeh kupca, ta je namreč ključ do njihove zvestobe (Musek 2013, 12).  

Zvestobo kupcev lahko povečamo na dva načina, navaja Jan (2010): 

s postavljanjem tehnoloških ovir pri prehodu k novemu konkurenčnemu ponudniku. V tem 

primeru kupce obdržimo, saj je pristop k novem ponudniku vezan na visoke kapitalske 

stroške.  

Drugi pristop je strategija upravljanja odnosov do kupcev (ang. Costum Relationship 

Management) ali CRM, s katerimi organizacija celovito pristopi k vzpostavljanju, razvijanju 

in vzdrževanju njihove zvestobe. Ta pristop je dolgoročno uspešnejši in je iz naše preučevane 

teme zanimivejši, zato ga bomo v naslednjem poglavju bolj podrobno opisali. 

4.1 Koncept CRM   

CRM je celovit poslovni pristop, s katerim ustvarjamo, razvijamo, ohranjamo in izboljšujemo 

odnose z izbranimi strankami, in je vse bolj pomemben tako v velikih, srednjih ali mikro 

organizacijah, ki razvijajo tržno strategijo povečevanja prodaje. Glavni cilj te strategije je 

povečanje premoženja kupcev in s tem dobičkonosnost organizacije. Razvoj CRM je 

omogočil napredek informacijske tehnologije (IT), s katero lahko bolj natančno segmentiramo 

in hranimo podatke o svojih kupcih. CRM tako združuje nove tehnologije in nove tržne 

strategije razmišljanja, s katerimi povečujemo dolgoročne odnose z njimi (Jan 2010, 6).  
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Trgi v enaindvajsetem stoletju niso več tako stabilni kot v minulih obdobjih. V današnjih časi 

je značilno, da so kupčeve želje individualne ter se stalno spreminjajo. To dejstvo lahko 

ogrozi tržni položaj tudi vodilnih organizacij na trgu, ki jim kupce odvzamejo bolj 

prilagodljiva in inovativna podjetja. Rast konkurence, razvoj in dostopnost novih tehnologij, 

vse višja pričakovanja posameznikov, pojav globalizacije in zmanjševanje časovnih okvirjev 

proizvodnje ter dostave izdelkov, so povzročili, da so organizacije intenzivno začele vlagati 

premoženje v kupce. Musek (2013) navaja tri premoženja v kupcih, v katere je smiselno 

vlagati za pridobivanje in ohranjanje novih kupcev.   

Premoženje na podlagi funkcionalne vrednosti je objektivna presoja kupca z vidika koristnosti 

ponudbe. Ta temelji na osnovi koristi v primerjavi s stroški, zato je v medorganizacijskem 

marketingu zelo pomemben dejavnik premoženja. Bistveni tri dejavniki, ki vplivajo na 

premoženje na podlagi funkcionalne vrednosti, so: cena, kakovost in pripravnost. 

Organizacija mora v vsaki panogi poiskati te dejavnike in na podlagi teh vzpostaviti programe 

za povečevanje premoženja na podlagi funkcionalne vrednosti. Na trgu črpalk se premoženje 

na podlagi funkcionalne vrednosti povečuje z diferenciacijo ali s svetovanjem pri tehnično 

zapletenih aplikacijah (Musek 2013). 

Premoženje blagovne znamke se nanaša na vse, kar kupec v svoji podzavesti povezuje z neko 

blagovno znamko. Največ vpliva nanj zavedanje o blagovni znamki, njegova stališča do nje in 

njena zaznana etičnost. Vrednost blagovne znamke lahko organizacija povečuje ali spreminja 

z raznimi marketinškimi prejemi, kot so: oglaševanje ali odnosi z javnostjo. Blagovna znamka 

je pomembna, saj predstavlja osnovo za nakupne odločitve in zvestobo kupcev do določenega 

izdelka ali organizacije ter usmerja pri sprejemanju, obdelavi in pomnjenju informacij, 

potrebnih za razlikovanje izdelka od konkurenčnih blagovnih znamk (Musek 2013).  

Ko kupci vztrajajo pri istem dobavitelju zaradi njihove subjektivne ali objektivne vrednosti, 

govorimo o premoženju na podlagi odnosov. Velik vpliv na to imajo programi zvestobe, 

programi znanja, programi klubskega partnerstva in programi posebne pozornosti. Ta vidik 

premoženja je pomemben predvsem kupcem, ki jim veliko pomenijo osebni odnosi, in tako 

ostajajo zvesti ponudniku zaradi inercije ali navade (Musek 2013).  

4.1.1 Vpliv človeškega dejavnika na CRM 

Vsaka organizacija, ki je tržno usmerjena, ima izoblikovano strategijo odnosov do svojih 

kupcev. Da lahko razumemo CRM, je pomembno, da najprej razumemo ljudi, ki nastopajo v 

vseh zunanjih in notranjih procesih. Predvsem razumevanje kupcev je prvotnega pomena za 

uspeh CRM. Ta strategija zahteva zaupanje med obema organizacijama, kjer se ponudnik 

prilagodi željam in potrebam stranke. Ena od definicij CRM opisuje procese, izključno 

usmerjene h kupcem. Te lahko delimo na notranjo in zunanjo usmerjenost. Notranja 

usmerjenost organizacije je povezana s strategijami, tehnologijo, znanjem, matrikami ter 
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poslovnimi procesi. Zunanja usmerjenost pa zajema poznavanje, segmentiranje in 

razumevanje pričakovanj kupcev ter komunikacijo z njimi (Verstovšek 2009, 41).   

Izpostaviti je tudi treba enega od glavnih elementov CRM strategije. CRM mora ustvarjati 

dodano vrednost za kupce in za ponudnike, temeljiti mora na načelu: jaz dobim, ti dobiš, da 

lahko omogoča dolgoročni obstoj organizacije. S tem konceptom so se v praksi pokazali tudi 

problemi, saj imajo organizacije, vključene v poslovni proces, nasprotujoče si cilje. Pri tem 

imajo veliko vlogo odnosi med tržniki in kupci. Organizacije lahko pri vzpostavljanju CRM 

naredijo napake, s katerimi odženejo kupce. Ena od pogostih napak je napačna cenovna 

politika za različne segmente kupcev, s katero lahko ogrozijo njihovo zaupanje. Segmentu 

neperspektivnih kupcev oz. kupcev, ki niso donosni, večkrat odvzamejo vrednost z namenom, 

da si organizacija poveča vrednost, da postanejo ti kupci donosni. Poznamo tudi nasprotujoče 

si primere, ko kupci izkoriščajo filozofijo CRM za nižje plačilo storitev ali izdelka. Glavni cilj 

podjetij pa je ustvarjanje dobička in ne zadovoljevanje potreb kupcev do te mere, da je 

ogrožen obstoj podjetja (Verstovšek 2009, 42).  

Pomemben človeški dejavnik, ki vpliva na CRM, je tudi kultura, ki jo vsak narod različno 

dojame. Ta ima vpliv na odnose med zaposlenimi ter kupci, zato standardnih modelov CRM 

ni mogoče definirati. Že sami odnosi s kupci so lahko spremenljivi. Nekateri kupci 

pričakujejo bližnje odnose, kot so dvosmerna komunikacija, skupne cilje, zaupanje, medtem 

ko drugi, manjši kupci, pričakujejo oddaljene odnose (Verstovšek 2009, 41). 

Med človeške dejavnike spada tudi področje varovanja zasebnih podatkov kupcev. Mnenja 

pravne stroke in zakonskih institucij so si v svetu različna, zato srečamo različno zakonodajo 

v Ameriki, EU ali Aziji. Kupci pričakujejo od podjetij, ki zbirajo osebne podatke z namenom 

izboljševanja njihovih storitev in izdelkov, da so ta varovana. V nasprotnem primeru lahko ti 

podatki resno ogrozijo ugled in obstoj organizacije (Verstovšek 2009, 42). 

4.1.2 Prednosti in cilji CRM 

Management organizacije je motiviran za uvedbo CRM strategije iz dveh razlogov. Prvi je 

ofenzivni motiv, s katerim poskušamo povečati dobiček, znižati stroške, povečati 

zadovoljstvo in zvestobo kupcev, kar se neposredno pozna pri večjih prihodih. Drugi razlog je 

defenzivni, s katerim se organizacija ubrani pred konkurenti in morebitnimi odvzemi kupcev 

(Lehmkuhl 2014, 29). 

Kot smo navedli že v prejšnjem poglavju, splošne definicije modela CRM ne moremo 

izpostaviti. Iz tega dejstva lahko povzamemo, da CRM tudi nima splošnih ciljev. Zato je v 

akademskih člankih možno dobiti različna mnenja, ki pa so si med seboj le podobna. Payne 

(2005) navaja, da je eden od glavnih ciljev organizacije pri uvajanju CRM poznavanje svojih 

kupcev, da lahko tako pridobiva nove kupce, poveča dohodke od že obstoječih kupcev, 

poveča zadovoljstvo strank ter tako posledično poveča svoje prihodke; na drugi strani pa 
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izboljša produktivnost, skrajša razvoj izdelkov, zmanjšuje napake pri poslovanju ter s tem 

učinkovito zniža stroške poslovanja. Tak dolgoročen pristop pripomore k povečevanju 

dobičkonosnosti ter izboljševanju vrednosti življenjske dobe kupcev (ang. costumer lifetime 

value). CRM ustvari dolgoročne odnose z izbranimi kupci, s tem se približa skupnim točkam, 

ki povezujejo oba subjekta z namenom povečevati delež ponudnika. Iz navedenih trditev 

lahko strnemo, da je glavni motiv CRM iskanje, pridobivanje ter ohranjanje obstoječih 

kupcev (Lehmkuhl 2014, 31).  

Eden od pomembnih ciljev CRM, ki ga organizacija ne sme zapostaviti, je povečevanje verige 

vrednosti. Organizacija mora poskrbeti, da jo stalno povečuje prek svojih meja tako v smeri 

kupcev kot tudi v smeri dobaviteljev, distributerjev in zunanjih partnerjev, kajti sodelovanje z 

vsemi členi v verigi prav tako izboljšuje prenos vrednosti na kupce (Lehmkuhl 2014, 29). 

Lehmkuhl (2014) opisuje CRM kot enega od virov, ki lahko ustvarja dodano vrednost za 

distributerje. Z vidika proizvajalcev in kupcev pa je dodana vrednost drugačna. CRM 

predstavlja za proizvajalce dodano vrednost v obliki usklajevanja računovodstva, zmanjšanja 

števila stikov med proizvajalcem in končnim kupcem. Distributerji bolje poznajo okolje, v 

katerem poslujejo, zato imajo uspešnejše in učinkovitejše odnose z več kupci kot proizvajalec. 

CRM ima večjo dodano vrednost za kupce, saj so dobavitelji bolj urejeni, kar posledično 

zniža število dobaviteljev. Individualni pristop distributerja do kupca omogoča boljše 

razumevanje potreb in enostavnejše oskrbovanje kupcev. Iz tega vidika bo distributer na trgu 

uspešen le, če bo ustvarjal dodano vrednost tako za proizvajalca kot tudi za kupca, kar pa v 

osnovi predstavlja znižanje stroškov in poslovno rast (Lehmkuhl 2014, 30). 

Smiselno je izpostaviti dejstvo, da CRM nekaterim organizacijam bolj koristi, nekaterim pa 

manj. Ta je primernejši za organizacije, ki delujejo v zavarovalnem, finančnem ali 

telekomunikacijskem trgu oz. v segmentih, kjer organizacijam uspe pridobiti velike količine 

informacij o kupcih. Zelo malo koristi od CRM programa imajo organizacije, ki nimajo 

tržnikov v neposrednem stiku s kupci, kjer je življenjska doba kupca kratka ali pa imajo te s 

dokaj homogenimi potrebami. Večje naložbe v CRM pogosto ne bodo rentabilne, v kolikor 

organizacije trgujejo s splošnimi dobrinami, kot so: maslo, sol, kruh, zato v teh primerih ni 

smiselno investirati v CRM (Payne 2005). 

4.1.3 CRM kot vir znanja  

Avtorji so si enotni, da znanje pomembno prispeva k izboljšavam in k razvoju organizacije. 

CRM lahko tudi definiramo kot proces, usmerjen k pridobivanju novega znanja o kupcih, to  

pa bo sčasoma postalo premoženje organizacije. V današnjih časih se vrednost podjetij ne 

definira samo po finančnem in materialnem premoženju, ampak tudi po zmožnostih 

organizacije in ustvarjanju dobička v prihodnosti (Milanovič 2010, 3). 
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Podatki postanejo informacije šele, ko te dodajo vrednost. Informacije pa postanejo znanje, ko 

z njimi lahko bolje razumemo pojav. V stroki ločimo dva modela znanja. Prvi, klasični model, 

v katerem si sledijo podatki, informacije, znanje, so povratne in spiralne poti ustvarjanja 

znanja. V tem modelu so podatki, ki smo jih pridobili včeraj, današnje informacije bodo jutri  

postale novo znanje. Drugi model postavlja znanje v ospredje pred procesom pridobivanja 

podatkov do informacij. S tem dosežemo, da znanje, ki ga želimo doseči, usmerja izbor 

podatkov za dosego znanja. Pri obeh modelih se srečamo z dejstvom, da igra tehnologija 

pomembno vlogo pri ustvarjanju novega znanja (Payne 205, 228). 

Na ekonomskem raziskovalnem področju implementacije znanja se je uveljavil izraz 

managment znanja (ang. knowledge management), s katerim obravnavamo možnost ali 

sposobnost organizacije, da hrani, obdeluje in širi informacije o izdelkih, procesih, kupcih 

znotraj organizacije. Z managementom znanja ne ustvarjamo novih procesov, ampak nudimo 

obstoječim procesom znanje, ki ga potrebujejo za razvoj. Lahko izpostavimo štiri pod 

procese, ki jih moramo izpolniti, da management znanja lahko učinkovito deluje. To so: 

ustvarjanje, hranjenje, prenos in uporaba znanja. Pri naši preučevani temi je potrebno 

izpostaviti, da management znanja v največji meri temelji na ustvarjanju in prenosu znanja o 

odjemalcih. Zato lahko trdimo, da je CRM nadgradnja managementa znanja. Skupni sta jima 

predvsem filozofiji, ki poudarjata, da je ključnega pomena, da organizacije ustvarjajo 

edinstveno znanje o odjemalcih, da lahko ustvarijo konkurenčno prednost. Strinjamo se z 

Lehmkuhl (2014), ki navaja, da je za uspeh CRM njuno, da organizacija spremeni potek 

notranjih informacij o svojih kupcih. Veliko organizacij pozna in opravlja raziskave o vedenju 

svojih kupcev, a ne zna teh podatkov prenesti v znanje. Če želimo, da management znanja 

oblikuje rešitve za CRM, mora ta razčleniti osnovno znanje o trgu in konkurenci, o kupcih, 

dobaviteljih, izdelkih ter tako prikazati vse probleme in morebitne rešitve (Lehmkuhl 2014, 

72). 

Ko govorimo o znanju o kupcih, naletimo na izraz kompetence znanja o odjemalcih (ang. 

costumer knowledge competences), s katerim omogočimo organizacijam strateško ravnanje s 

programom CRM. Kompetence znanja o odjemalcih lahko opišemo kot znanje, ki ga 

organizacija ustvari sama in ga ni mogoče kupiti na trgu. Kompetence znanja o odjemalcih 

ustvarjajo štirje procesi: zbiranje podatkov o kupcih, aktiven pristop tržnikov s IT, podpora 

vodstva podjetja ter učinkovit sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih. Zbiranje 

podatkov ustvarja znanje, medtem ko drugi procesi vključujejo znanje o kupcih preko 

organizacije (Verstovšek 2009, 50).  

Na področju znanja o kupcih srečamo tudi izraz ravnanje z znanjem kupcev – CKM (ang. 

costumer knowledge management), ki se ukvarja z znanjem, ki ga imajo kupci. Tak koncept 

predstavlja nadgradnjo managementa znanja in CRM, ki se ukvarjata z znanjem o kupcih. 

Odličen primer koncepta CKM je podjetje Amazon, kjer deljenje znanja poteka med kupci s 

pregledom knjig, zgodovino nakupov ter ponujanjem novih izdelkov na osnovi predhodnih 

nakupov (Verstovšek 2009, 52). 
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4.2 Vrednotenje uspešnosti CRM 

Bhusan in Kumar (2011) opozarjata, da ni dovolj, da bi organizacije vzpostavile uspešen 

CRM sistem, da vložijo ogromno denarja v informacijske sisteme, ampak morajo pri tem biti 

pozorne na več dejavnikov. CRM je obsežna in zapletena strategija, za katero ni mogoče 

trditi, da obstajajo enotna merila za analizo uspešnosti delovanja. Uvajanje in implementacija 

CRM sistema zahteva od organizacije veliko finančno investicijo, vračilo finančnih vložkov 

pa je realno pričakovati od tri do pet let. Merjenje uspešnosti CRM je nuja, da lahko sistem 

stalno izboljšujemo ali pa prilagajamo zastavljenim ciljem. Pri tem se soočamo s problemom, 

kako primerjati merljive stroške in koristi investicije s težko merljivimi dejstvi, kot sta: 

zadovoljstvo in zvestoba kupcev. Zato ugotavljanje povezav med ohranjanjem kupcev, CRM 

strategijo, investicijo in vrednostjo za kupca zahteva veliko poenostavljanja. Številni avtorji 

uporabljajo različne pristope, raziskovalne metode in študije primera za vrednotenje 

uspešnosti. Pomembno je, da vsaka organizacija določi merila že pred začetkom uvedbe 

strategije. V praksi so najbolj uporabljena merila za vrednotenje uspešnosti: vpliv CRM na 

strategijo organizacije, uspešnost tehnološke integracije, strateška partnerstva in asimilacija 

CRM s tehnologijami. Gre za merila, ki jih nudi CRM za ustvarjanje dodane vrednosti za 

odjemalca z vidika zadovoljstva, odnosi z odjemalci, vrednost in komercialni uspeh blagovne 

znamke in zvestobe. Tradicionalni merski sistemi na osnovi funkcijske vrednosti so 

neprimerni za merjenje CRM. Zato predlagamo naslednja dva pristopa za merjenje CRM 

sistemov (Verstovšek 2009, 65). 

Sistem uravnoteženih kazalnikov ali Balanced Socercard. Sistem poimenovan ˝balanced 

socercard˝ sta razvila David Norton in Robert Kaplan. Omenjena metodologija analize nam s 

pomočjo finančnih kazalnikov meri učinek CRM iz vidikov sedanjih in bodočih učinkov 

organizacije. Vsebuje različne elemente, pomembne za konkurenčnost podjetja, kot so: 

povečana usmerjenost h kupcem, krajšanje odziva za kupce, implementacija kakovosti, 

ravnanje z intelektualnim kapitalom in pospeševanje timskega dela (BSI 2016). 

Koncept vzletišča kupcev ali Costumer Flight Deck. Ime metodologije je izposojeno iz 

letalstva, ker so prisotne štiri kategorije inštrumentov za kontrolo. Da zadevo posplošimo, 

bomo predstavili samo razliko med sistemom uravnoteženih dejavnikov in vzletiščem kupcev. 

Koncept vzletišča kupcev meri samo pojave, ki vplivajo na izkušnje in vrednost kupcev, ob 

tem ne potrebujemo širšega nabora mer. Ta metoda zagotavlja večjo preglednost med 

začetkom in koncem poslovnega procesa. V organizaciji ne obstaja samo eno vzletišče, 

ampak vsak zaposlen, zunanji izvajalec, poslovni partner ima svoje instrumente, ki so 

povezani s celotno vrednostjo za kupca. Pred uvedbo tega koncepta mora organizacija 

prepoznati najpomembnejše faktorje, ki vplivajo na kupce. Večino teh predstavljajo število 

aktivnih kupcev organizacije, število zvestih kupcev, izkušnje teh s ponudnikom in koliko je 

letna vsota kupljenih izdelkov. Vzletišče kupcev ne vsebuje vseh mer organizacije, lahko 

trdimo, da je to neke vrste načrt, ki bi mu zaposleni v organizaciji sledili in tako imeli 

predstavo, kje se organizacija nahaja pri izvedbi CRM (Verstovšek 2009, 67). 
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4.3 Dejavniki uspeha  

Organizacija, ki želi vpeljevati CRM, se mora zavedati, da to zahteva prestrukturiranje 

poslovnega procesa celotne organizacije, zato je v nekaterih primerih smiselno postopno 

uvajanje. Avtorji, ki se ukvarjajo s CRM, so si enotni, da so ključni dejavniki uspeha podpora 

vodstva pri uvajanju CRM, usklajeno delovanje oddelkov organizacije, motivacija in 

nagrajevanje zaposlenih, kultura podjetja in sposobnost pretvorbe informacije o kupcih v 

znanje. Kateri dejavniki bodo prevladovali, pa je odvisno od panoge, v kateri posluje 

organizacija. Omenjene dejavnike lahko tako strnemo v štiri skupine, ki vsebinsko zakrožijo 

celoto (Lehmkuhl 2014, 37). 

4.3.1 Usmerjenost h kupcem 

Usmerjenost h kupcem lahko opišemo kot koncept, ki postavlja kupca v središče poslovanja 

organizacije. Že pred desetletji so različni analitiki napovedali, da se bodo morale 

organizacije usmeriti v kupca in ne v izdelke, kot se je to dogajalo. Toda šele razvoj IT je 

pospešil in poenostavil usmerjenost v kupce. Prehod osredotočenosti z izdelka na kupca gre 

pripisati spoznanju organizacij, da vrednost izdelka s časom upada, vrednost kupca pa s 

časom narašča, rast pa je mogoče doseči le s strateškimi pristopi. Kulturne spremembe na 

trgih in razvoj organizacij so tako spremenile oddelke, da so ti vse bolj usmerjeni na izgradnjo 

čvrstih in dolgoročnih vezi s kupci. Tako so ti postali eno najbolj cenjenih premoženj 

organizacije, in sicer poleg znanja in investicijskega kapitala. Organizacije tako uporabljajo in 

razvijajo različne pristope k ohranjanju in pridobivanju novih kupcev, kot so: metoda 

samopostrežbe in dostop do različnih tipov informacij podjetja ali pa pregled razpoložljive 

zaloge. Taki in drugačni pristopi vključevanja kupcev v poslovni proces organizacije so ključ 

do inovacij novih izdelkov in storitev. Po zgornjih navedbah lahko sklepamo, da je 

usmerjanje v kupce najpomembnejše za uspešen razvoj CRM (Sobel 2012). Kljub temu se 

velikokrat zgodi, da ostaja to dejstvo le na papirju. Schultz (2013, 16) trdi, da se večina 

podjetij ne usmerja v kupce, čeprav je v strategiji podjetja to zapisano. Večina podjetij se še 

zmeraj pretežno usmerja v prodajne rezultate in ne v gradnjo trdnih vezi med kupci. 

4.3.2 Pripravljenost organizacije na uvedbo CRM 

Velik delež pripravljenosti, da bo organizacija učinkovito sprejela CRM kot nov način 

delovanja, gre pripisati njeni kulturi. To je predvsem pridobivanje in deljenje informaciji o 

kupcih med različnimi njenimi oddelki, navezuje pa se tudi na usmerite v kupce, kot je bilo že 

zapisano v prejšnji točki. Pripravljenost organizacije na uvedbo CRM obravnavamo z vidika 

zmožnosti spremljanja zadovoljstva in zvestobe kupcev, ohranjanja in pridobivanja novih 

kupcev, segmentaciji kupcev in njihovi dobičkonosnosti. Te pa bomo podrobno opisali v 

naslednjih odstavkih (Avery, Fournier in John Wittenbraker 2014). 



 

36 

Oliver (2015) je opredelil zadovoljstvo uporabnika kot sodbo, povezano z nakupom in 

uporabo izdelka. Kupec s tem primerja, ali je izdelek dosegel pričakovan nivo koristi ali ne. 

Zadovoljstvo lahko kupec oceni glede na standard, ki ga v danem primeru predstavljajo 

pričakovanja. Te pa so osnova za primerjavo in oceno bodočih nakupov.  

Kotler (2004) je zadovoljstvo opisal kot primerjavo zaznanega delovanja izdelka z osebnimi 

pričakovanji, saj to ustvarja občutek ugodja ali razočaranja. Njeno delovanje ali pa celoten 

proces, ki je potekal od začetka nakupa do končne potrošnje, primerja na osnovi preteklih 

nakupov. Pričakovanja kupca so lahko z njegove strani potrjena, zadovoljstvo je doseglo 

želena pričakovanja, presežena ali neizpolnjena. S temi merili oblikuje svoje 

(ne)zadovoljstvo. 

Zadovoljstvo potrošnikov je eden od najpomembnejših dejavnikov njihove zvestobe. Ta pa 

ima zelo oprijemljive konkretne posledice (Musek 2013, 13). Pri tem se moramo zavedati, da 

povezava med zadovoljstvom in zvestobo kupcev ni povsem sorazmerna. Kotler (2004) je v 

svoji raziskavi opredelil lestvico zadovoljstva od ena do pet. Na njej pomeni ena za kupca 

nizko raven zadovoljstva ter tako povsem verjetno zamenjavo ponudnika in širitev slabih 

govoric. Na stopnji dva do štiri je stopnja zadovoljstva dokaj visoka, vendar kupci brez večjih 

razmislekov zamenjajo ponudnika, če najdejo boljšo ponudbo. Samo v peti stopnji lahko 

kupčevo zadovoljstvo in navdušenje podzavestno sproži brezpogojni ponovni nakup. To 

stanje ne povzroči samo pogojnih referenc, ampak tudi čustveno navezanost na blagovno 

znamko ali organizacijo. Raziskava v podjetju Xerox je pokazala, da je verjetnost ponovnega 

nakupa šestkrat večja pri kupcih, ki so popolnoma zadovoljni, kot pri tistih, ki so bili zelo 

zadovoljni (Kotler 2004 ,204). 

Vse definicije CRM, brez izjem, obravnavajo ohranjanje in pridobivanje novih kupcev, saj so 

ti glavni vzvod za povečevanje dobičkonosnosti podjetja. Ohranjanje obstoječih in 

pridobivanje novih kupcev mora biti v ravnovesju, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do 

konfliktnih situacij med novimi in že obstoječimi. V preteklosti so bili tržniki usmerjeni 

predvsem v pridobivanje novih kupcev, kar gre predpisati predvsem rastočim trgom. 

Dandanes, ko so ti zasičeni, prevladuje ohranjanje obstoječih kupcev nad pridobivanjem 

novih. Ko govorimo o ohranjanju kupcev, naletimo na izraz življenjski cikel kupcev, ki jih 

lahko opišemo v treh točkah: pridobitev kupcev, njihovo ohranjanje in razvoj vrednosti zanje, 

pri čemer imajo različne panoge različne življenjske cikle (Mullins idr. 2014).  

Na trgu industrijskih črpalk predstavljajo tehnološke ovire, kot so: vgradne mere, materiali in 

krivulja delovanja, velike težave pri pridobivanju novih kupcev. Večkrat tehnologi ne radi 

spreminjajo tega. Priložnost se pojavi predvsem, ko kupec sam pristopi do odjemalca, 

velikokrat je to znak nezadovoljstva s trenutnim izdelkom. K ohranjanju kupcev najbolj 

vpliva njihovo vključevanje v poslovni proces organizacije. Te lahko vključimo z učinkovitim 

managementom pritožb, s katerim kot organizacija prepoznamo njihove težave in želje. 
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Garancija je močan dejavnik, ki ohranja kupce in jih spodbuja k pritožbam (Verstovšek 2009, 

66). 

Segmentacija kupcev je delitev teh na homogene skupine z namenom prepoznavanja 

potencialne tržne vrednosti posamezne skupine. Ključ uspešne segmentacije je postavljanje 

enotnih in jasnih kriterijev za razporeditev kupcev v segmente. Pomembna je namreč 

informacija, kako so segmenti različnih kupcev obravnavani, kako kupci različnih segmentov 

reagirajo na izdelek in katere njihove lastnosti določajo celoten njihov segment. Segmentacija 

kupcev omogoča organizaciji personalizacijo in razpoznavanje kupcev, saj raznovrstni njihovi 

segmenti različno interpretirajo dodano vrednost izdelka ali storitve. V preteklosti se je 

segmentacija že uporabljala, novodobni pristopi pa zahtevajo od organizacije 

mikrosegmentacijo, ki personalizira interakcijo med organizacijo in kupcem (Avery, Fornier 

in Wittenbrake 2014). Dibb in Simkin (2010) ugotavljata, da mora biti segmentacija kupcev 

uravnotežena z analiziranimi potrebami kupcev, ta pa je močno povezana z analitičnim CRM. 

Nadalje poudarja, da pri tem draga tehnološka oprema in zapletene analize niso izraz 

učinkovite segmentacije, in trdi, da so preproste in merljive aktivnosti večkrat bistveno 

učinkovitejše pri segmentaciji kupcev. 

Organizacije uvajajo CRM z namenom implementacije odnosov s svojimi kupci ter z 

namenom povečanja dolgoročne dobičkonosnosti organizacije. Potencial pridobivanja novih 

kupcev, zmožnost njihovega ohranjanja, vrednost blagovne znamke so neotipljivo 

premoženje, ki določa tržno vrednost organizacije. Hommelhoff in von Wangenheim (2015) 

navajata, da je dobičkonosnost kupcev ena izmed koristi, ki jo prinaša uvajanje CRM, saj so 

zadovoljni in redni kupci cenovno manj občutljivi, več trošijo, priporočajo znancem enak 

izdelek ali storitev ter znižujejo stroške servisiranja. Izračun dobičkonosnosti kupcev je eden 

od sredstev za implementacijo CRM, pri tem pa se moramo zavedati, da vsota mesečnega ali 

letnega prometa ni pravo merilo za vrednotenje dobičkonosnosti. Po raziskavah so najbolj 

dobičkonosni srednji kupci in ne največji, kot bi lahko s prva domnevali. Petodstotno 

povečanje ohranitve kupcev pa poveča dobičkonosnost od petdeset do devetdeset odstotkov, 

odvisno od panoge. Za izračun njihove dobičkonosnosti primerjamo vse stroške in prihodke, 

povezane z določenim segmentom ali s posamičnem kupcem. Analizo dobičkonosnosti je 

smotrno opraviti iz dveh razlogov. Prvi je ta, da s pregledom stroškov glede na aktivnosti 

razkrijemo, kateri segmenti kupcev povzročajo višje stroške ter tako ocenimo, ali jih je 

smotrno obdržati oz. spremeniti obstoječi poslovni pristop. Drugi razlog je, da IT omogoča 

analiziranje večjih količin podatkov, s čimer je finančno in časovno olajšan izračun 

dobičkonosnosti (Hommelhoff in von Wangenheim 2015). 

4.3.3 Zaposleni 

CRM strategije organizacij velikokrat poudarjajo usmerjenost v odjemalce, vendar pri tem 

pozabljajo na druge udeležence v poslovnem procesu, kot so: zaposleni, investitorji in 

dobavitelji. Strinjamo se s Paynom (2005), ki trdi, da je trženje povezano z vsemi zaposlenimi 
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v organizaciji, ne le s peščico zaposlenih v prodajnih oddelkih. Zaposleni so del organizacije 

in vzpostavljajo stik z drugimi poslovnimi subjekti. Kot taki predstavljajo organizacijo na 

vseh ravneh. Veliko avtorjev uvršča zaposlene v sam vrh pomembnosti pri uvajanju in 

implementaciji CRM, neuspeh pa predpisuje večjemu posvečanju tehnologiji in procesom kot 

pa zaposlenim (Payne 2005, 288). 

Ko govorimo o zaposlenih v organizaciji, govorimo o organizacijski kulturi, ki predstavlja 

vrednote in običaje v njej. Uvedba CRM zahteva spremembo organizacijske kulture v smer, 

da bo ta usmerjena k odjemalcem. Na tem področju moramo biti posebno pozorni na deljenje 

skupnih informacij, povezanih s kupci, med različnimi oddelki, saj deljenje informacij v 

večini primerov predstavlja resen problem. Deljenje informacij ima številne pozitivne učinke, 

kot so večja stopnja podpore za kupce, navzkrižna prodaja med oddelki, obsežne informacije 

o navadah kupcev. Pri tem igra ključen pomen, da sodelujejo zaposleni med različnimi 

oddelki. Uvajanje CRM zahteva multidisciplinarno ekipo, ki ima strokovnjake s področja IT, 

pravne zakonodaje, tehničnega znanja in prodajnih tržnikov (Payne 2005, 289). 

Uspeh uvajanja CRM je odvisen od vodstva organizacije, saj ga lahko ta podpre ali zavrne. 

Vodstvo podjetja velikokrat ne razume ciljev CRM, ampak dojame samo stroške. To mora 

odločiti, ali bo CRM usmerjen na analitične, operativne ali strateške cilje, sprejeti mora 

finančni načrt za financiranje CRM, podprti ga mora pred drugimi procesi ter nadzirati, ali so 

doseženi zastavljeni cilji. Poleg drugih funkcij podpora vodstva poveča prilagodljivost 

organizacije do sprememb, potrebnih za uvajanje CRM. Pri tem ima to primarno funkcijo 

merjenja in nagrajevanja zaposlenih (Verstovšekom 2009, 96).  

4.3.4 Potencial reorganizacije organizacije 

Faktor uspeha reorganizacije gre pripisati predvsem organizacijski kulturi, deljenju 

informaciji in sodelovanju med oddelki. Pri potencialu reorganizacije organizacije gre za 

problem spreminjanja poslovnih procesov v njej. Ti so namreč velikokrat togi in težko 

spremenljivi zaradi utečenih obredov in močne organizacijske kulture, zato poskušajo 

organizacije avtomatizirati procese brez spreminjanja organizacije, kar vodi v neuspeh CRM. 

Iz prakse je znano, da imajo organizacije v večini primerov ločene oddelke. CRM temelji k 

združevanju oddelkov in procesov zaradi vse večjih zahtev kupcev. Organizacija je večkrat 

gledana s preozke perspektive, saj so prav procesi znotraj in zunaj nje tisti, ki določajo uspeh 

ali polom v njenem poslovanju. Iz tega lahko razberemo, da ima možnost reorganizacije velik 

vpliv pri uspehu implementacije CRM. V Preglednici 1 lahko razberemo nekaj pristopov, 

kako sinhronizirati različne procese (Verstovšekom 2009, 101). 
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Preglednica 1: Procesi sinhronizacije 

 SIHRONIZACIJA 

PONUDBE 

SINHRONIZACIJA 

TEHNOLOGIJE 

SIHRONIZACIJA 

ORGANIZACIJE 

OBJEKT Zagotoviti poenoten, 

fleksibilen zgled do 

odjemalcev 

Ustvarjanje IT 

infrastrukture, ki poveže 

podatkovna skladišča 

organizacije 

Odgovornost do kupcev 

ob vzdrževanju izdelčne 

in izvedbene odličnosti 

RAZDVAJANJE Razdvajanje ponudb 

kupcem od individualnih 

izdelkov 

Razdvajanje aplikacij, s 

katerimi se soočajo kupci od 

infrastrukture ozadja 

Razdvajanje strokovnega 

znanja o kupcih od 

strokovnega znanja 

izdelkov in funkcij 

KLJUČNI 

OMOGOČEVLACI 

Načrt za aktivnosti do 

kupcev; integrirane baze 

kupcev in izdelkov 

Stopnja arhitekture z 

osrednjo strukturo, ki 

omogoča integracijo in 

koordinacijo 

Centralizirane in 

porazdeljene enote 

podpore in servisa 

REZULTAT Integrirane in fleksibilne 

ponudbe, uvrščene glede na 

aktivnosti kupca 

Integrirana in fleksibilna IT 

arhitektura z merskimi 

elementi 

Integrirane in 

porazdeljene servisne 

organizacije 

IZZIV Pridobitev globokega, 

kontekstualnega, 

razumevanja aktivnosti 

kupca 

Integrirane različne 

aplikacije, baze podatkov in 

računalniški sistemi 

Ravnanje s spremembami 

in ponovno oblikovanje 

iniciativ 

Vir: Verstovšek 2009 

Večina reorganizacije poteka znotraj organizacije in v organizacijski kulturi. Ni pomembno, 

da je ta fizična, pomembno je, da organizacija psihološko spremeni razmišljanje. To vodi k 

dejstvom, da se organizacija reorganizira znotraj svojega jedra poslovanja h kupcem. Podjetja, 

ki so uspešno uvedla CRM, so več let usmerjala energijo v sisteme in strukturo organizacije, 

preden so začela uvajati IT za podporo CRM. 

4.4 Pasti CRM 

Ko govorimo o CRM, večkrat opisujemo pozitivne poglede, s katerimi ohranjamo in 

povečujemo kupce, kar iz vidika bralca zgleda zelo lepo in enostavno, v praksi pa je to težko. 

Številna podjetja, ki so uvajala CRM, niso dosegla želenih ciljev, ampak se je večina kupcev 

celo oddaljilo od organizacije. Poudarjajo tudi, da CRM v praksi večkrat temelji samo na IT. 

Pri uvajanju CRM obstajajo prav tako tveganja, ki se pojavljajo pri drugih investicijah, kot so: 

nezadostni donos na investicijo, nepričakovani večji finančni vložki itd. (Venugopal in 

Aswini 2015). 
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Veliko študij primerov kaže na neuspešno uvajanja strategije CRM. Iz teh izsledkov lahko 

razberemo koristne nasvete, čemu se morajo organizacije posvetiti in čemu izogibati. Že iz 

poglavja Dejavniki uspeha lahko razberemo pasti in omejitve iz logičnega nasprotja. 

Verstovšek (2009) navaja štiri največje pasti CRM. Te so: 

Organizacija implementira CRM, preden podjetje ustvari k odjemalcem usmerjeno strategijo. 

Prvi korak vsake organizacije, ki hoče uvajati CRM, je ta, da usmeri h kupcem usmerjeno 

strategijo in šele nato sledi razvijanje CRM tehnologije, ko organizacija reši probleme s 

svojimi kupci. Pri tem si lahko vodilni organi CRM pomagajo z vprašanjem, kaj lahko storijo, 

da brez dodatnih investicij v tehnologijo izboljšajo odnos s kupci (Verstovšek 2009, 107). 

Organizacija uvaja CRM, preden podjetje spremni svojo organizacijo. Reorganizacija pred 

uvajanjem tako obširnega in zapletenega sistema je ključ do uspeha. Reorganizacije ni 

mogoče izvesti čez noč. Primeri uspešnih implementaciji CRM so pokazali, da so organizacije 

potrebovale več let za reorganizacijo. Tako je smiselno, da sprememba organizacije in 

uvajanje CRM potekata vzporedno (Verstovšek 2009, 107).  

Organizacije večino časa in energije posvečajo tehnologiji. V veliki večini primerov vodstvo 

organizacije zmotno meni, da mora CRM strategija temeljiti na tehnološko dragi in napredni 

IT, zato veliko časa in finančnih vložkov namenijo razvijanju tega segmenta CRM. 

Pomembno je, da se proces začne z manjšimi in preprostejšimi oblikami tehnologije tudi iz 

vidika razumevanja tehnologije od zaposlenih. Pogosto se organizacije kasneje zavedajo, da 

določene tehnologije sploh ne potrebujejo (Verstovšek 2009, 108).  

Zaposleni morajo biti pripravljeni in razumeti CRM pred samim začetkom uvajanja. 

Učinkovito uvajanje CRM pomeni povezovanje tehnologij s kupci. Vezni členi med tema 

dvema skupinama, kot pri vseh drugih procesih znotraj ali zunaj organizacije, nosijo 

zaposleni. To zahteva od vodstva, da pripravijo zaposlene na drugačen koncept dela in 

razmišljanja, še preden se začne uvajati CRM. To pomeni, da integracija zaposlenih in 

procesov CRM prinaša konkurenčno prednost, ki je ni mogoče posnemati (Verstovšek 2009, 

109). 

Koncept CRM je zelo široko in kompleksno področje, zato ga ne moremo v celoti 

obravnavati. Iz poglavja smo lahko ugotovili, da je CRM dolgotrajen proces, usmerjen v 

ohranjanje in pridobivanje kupcev. Za uspešno izvedbo oz. prehajanje na nov koncept 

razmišljanja ni dovolj, da se vključi le prodajni oddelek, ampak morajo pri tem sodelovati vsi 

oddelki v organizaciji. V kolikor izpostavimo koncept pridobivanja in ohranjanja kupcev, ne 

moremo to uspešno izpeljati brez predhodnega poznavanja obstoječih želja sedanjih oz. 

morebitnih novih kupcev. Pri tem je smiselno izpostaviti, da izvaja organizacija pred uvedbo 

CRM tržne analize o nakupnih navadah kupcev. 
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5 RAZISKAVA NAKUPNIH NAVAD KUPCEV INDUSTRIJSKIH ČRPALK 

 

V prvem delu magistrske naloge smo skladno s teoretično zasnovo, kjer je opredeljeno 

nakupno vedenje kupcev v medorganizacijeskem marketingu, opisali teoretična obnašanja 

kupcev. V empiričnem delu smo proučevali nakupno vedenje potrošnikov industrijskih črpalk 

na slovenskem trgu in s pomočjo analiz potrdili oz. zavrnili zastavljene hipoteze. 

5.1 Metodologija 

Pri raziskavi nakupnega vedenja kupcev industrijskih črpalk na slovenskem trgu smo izvedli 

kvantitativno raziskavo. Primarne podatke smo zbrali s pomočjo spletne ankete na spletnem 

portalu 1ka, udeleženci v spletni anketi so ostali anonimni. Anketni vprašalnik sestavlja deset 

vprašanj. Prvih pet vprašanj se nanaša na socialno-demografske dejavnike, preostalih pet 

vprašanj pa se navezuje na preučevanje obnašanja kupcev industrijskih črpalk na slovenskem 

trgu med nakupnim odločanjem. 

5.1.1 Ciljna populacija 

V raziskavi smo uporabili nenaključni vzorec. Izbrani so bili anketiranci moškega in ženskega 

spola, stari med 18 let in 65 let, ki se odločajo oz. opravljajo nakup industrijskih črpalk, to so 

vodje nabave tehničnega blaga, vodje projektiranja ter vodje vzdrževanja podjetij različnih 

panog predelovalne industrije. 

5.1.2 Raziskovalno orodje 

Za raziskovalno orodje smo si izbrali spletno anketo v Prilogi 1, ki je bila zasnovana v skladu 

s teorijo, da bi pridobili vse želene podatke za sprejem ali zavrnitev zastavljenih hipotez. 

Kvantitativno raziskavo smo opravili v tej smeri, da odgovori na zastavljene hipoteze. Spletno 

anketo smo sestavili s pomočjo programske opreme ponudnika 1ka, na katerem je bil tudi 

objavljen. Osebe, ki so sodelovale v spletni anketi, so ostale anonimne. Anketni vprašalnik 

sestavlja pet vprašanj s področja socialno-demografskih dejavnikov in pet vprašanj s področja 

preučevanja nakupnega obnašanja kupcev industrijskih črpalk na slovenskem trgu. 

5.1.3 Izvedba ankete 

S spletno anketo smo hoteli olajšati dostopnost ankete anketirancem ter jim nuditi najhitrejši 

način reševanja te. Pri vsakem vprašanju smo postavili pogoj, da mora biti vprašanje 

izpolnjeno v nasprotnem primeru, anketiranec ni mogel zaključiti ankete. Anketni vprašalnik 

smo objavili na spletno stran www.1ka.si. Anketa je bila aktivna od 5. septembra do 15. 

septembra 2016. Vabilo za sodelovanje v njej je bilo posredovano v obliki elektronske pošte s 

http://www.1ka.si/
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povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. S pomočjo analize, ki jo nudi spletna stran 1ka, 

smo ugotovili, da je 206 anketirancev kliknilo na nagovor, 133 anketirancev pa je rešilo 

celotno anketo. Za končno analizo podatkov smo uporabili le ankete, izpolnjene v celoti. 

5.1.4 Postopek  analize podatkov 

Podatke, pridobljene s pomočjo ankete, smo obdelali s pomočjo spletne strani 1ka ter 

programom SPSS Statistics 17.0. Kot prvo smo iz podatkov pridobili frekvenčno 

porazdelitev, povprečno vrednost in standardni odklon ter tako pridobili opisno statistiko 

pojavov. S pomočjo programa SPSS smo z ANOVA zavrnili oz. potrdili zastavljene hipoteze. 

5.2 Analiza podatkov 

S pomočjo socialno-demografskih značilnostih kupcev industrijskih črpalk na slovenskem 

trgu smo odgovorili na vprašanja o številu zaposlenih, številu prihodkov v preteklem letu, 

funkciji v organizaciji ter številu kupljenih črpalk v preteklem letu znotraj podjetja. S tem smo 

želeli določiti velikost anketiranih podjetij. Kriterije smo določili glede na zakon o 

gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa merila za velikost podjetja (ZGD-1 2016). 

5.2.1 Opis vzorca 

Vzorec anketirancev predstavlja 133 oseb, anketni vprašalnik pa je izpolnilo 25,6 odstotka 

(34) mikro podjetij, 27,1 odstotka (36) malih podjetij, 24,8 odstotka (33) srednjih podjetij in 

22,6 odstotka (30) velikih podjetij, kar je prikazano v Preglednici 2. S pomočjo socialno-

demografskih podatkov lahko sklepamo, da je vzorec ustrezno razporejen. 

Preglednica 2 : Število zaposlenih v organizaciji 

Število zaposlenih Frekvenca Odstotek 

1-10 zaposlenih 34 25,6 

11-50 zaposlenih 36 27,1 

51-250 zaposlenih 33 24,8 

Več kot 250 zaposlenih 30 22,6 

Skupaj 133 100 

Prihodke od prodaje smo delili na štiri razrede po predlogu ZGD-1. Iz Preglednice 3 je 

razvidno, da je največ anketirancev v skupini od 700.000 do 8.000.000  (37 podjetij, kar 

predstavlja 27,8 odstotka vzorca) in več kot 40.000.000 (37 podjetij, kar predstavlja 27,8 
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odstotka vzorca), sledijo podjetja s prihodki do 700.000 (31 podjetij, kar predstavlja 23,3 

odstotka) in podjetja s prihodki od 8.000.000 do 40.000.000 (28 podjetij, kar predstavlja 21,1 

odstotka). Iz vzorca je razvidno, da največji delež populacije, ki je izpolnila anketo, spada 

med mala  in velika podjetja. Nato sledijo mikro podjetja  in srednja podjetja. Na podlagi tega 

je moč sklepati, da vzorec ni najbolje razporejen. 

Preglednica 3: Čisti prihodki od prodaje v letu 2015 

Prihodki od prodaje v € Frekvenca Odstotek 

Do 700.000 31 23,3 

Od 700.000 do 8.000.000 37 27,8 

Od 8.000.000 do 40.000.000 28 21,1 

Več kot 40.000.000 37 27,8 

Skupaj  133 100 

Z odgovori na vprašanja, koliko črpalk ste v zadnjem letu kupili (Preglednica 4), smo z 

analizo podatkov želeli pridobiti obseg nakupa slovenskega kupca industrijskih črpalk. 

Ugotovili smo, da največ anketirancev, to je 39,1 odstotka (52 anketirancev), je letno kupilo 

od 1-5 črpalk. Sledila je skupina z več kot 15 črpalkami, to je 30,8 odstotka (41 anketirancev), 

nato pa še skupina  od 6 do 10 črpalk, kar predstavlja 20,3 odstotkov, in skupina od 11 do 15 

črpalk (27 anketirancev), to je 9,8 odstotkov (13 anketirancev). 

Preglednica 4: Število kupljenih črpalk v letu 2015 

Število črpalk Frekvenca Odstotek 

1-5 črpalk 52 39,1 

6-10 črpalk 27 20,3 

11-15 črpalk 13 9,8 

Več kot 15 črpalk 41 30,8 

Glede na vlogo, ki jo imajo anketiranci v organizaciji, je iz Preglednice 5 razvidno, da ima 

največ anketirancev vlogo nabave, kar predstavlja 39,1 odstotka vzorca (52 anketirancev). 

Sledijo anketiranci, ki opravljajo vlogo vzdrževanja. Ti predstavljajo 27,8 odstotka (37 

anketirancev) ter anketiranci s področja proizvodnje, ki predstavljajo 19,5 odstotka vzorca (26 

anketirancev). Anketiranci s področja projektiranja predstavljajo 13,5 odstotka vzorca (18 

anketirancev). Glede na razporeditev funkcije anketirancev znotraj podjetja lahko sklepamo, 
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da največ odločitev sprejema prav nabavni oddelek, kar smo tudi pričakovali. Sledijo jim 

vzdrževanje in proizvodnja, ki imajo večkrat poseben status v podjetju in lahko ti nabavljajo 

material brez odobritve nabavnega oddelka, saj imajo določen fond, ki ga lahko koristijo ob 

posebnih razmerah, kot je zamenjava manjših naprav na proizvodni liniji, med katere spadajo 

tudi črpalke. Pri projektiranju je bilo pričakovano, da ima ta najmanjši del, saj podjetja 

večkrat ta del prepustijo zunanjemu izvajalcu. 

Preglednica 5: Funkcije v podjetju 

Funkcija v podjetju Frekvenca Odstotek 

Nabava 52 39,1 

Vzdrževanje 37 27,8 

Projektiranje 18 13,5 

Proizvodnja 26 19,5 

Skupaj 133 100 

Z namenom, da bi preverili, kako dobro poznajo delovanje črpalk, smo anketirance 

povprašali, ali poznajo parametre za določitev primernosti črpalk. Možne odgovore smo 

razporedili v šest razredov (Preglednica 6). Največ anketirancev, ki predstavljajo 43,6 

odstotka vzorca (58 anketirancev), meni, da dobro pozna delovanje črpalk. Anketiranci, ki niti 

dobro in niti zadovoljivo ne poznajo delovanja črpalk, predstavljajo 15,8 odstotkov (21 

anketirancev), sledijo anketiranci, ki menijo, da odlično in slabo poznajo delovanje črpalk. 

Obe skupini predstavljata 14,3 odstotka oz. 19 anketirancev. Najmanjši delež predstavljajo 

anketiranci, ki menijo, da zadovoljivo poznajo črpalke. Ti predstavljajo 12 odstotkov (16 

anketirancev). Na osnovi dobljenih rezultatov našega vzorca lahko rečemo, da predstavljajo 

največji delež kupcev industrijskih črpalk tisti,  ki dobro poznajo njihovo delovanje. Ta pojav 

gre predpisati predvsem temu, da je bila večina anketirancev iz malih in večjih podjetij, kjer 

se pričakuje usposobljen kader. 
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Preglednica 6: Poznavanje delovanja črpalk in parametrov za določitev primernosti 

Poznavanje delovanja Frekvenca Odstotek 

Odlično 19 14,3 

Dobro 58 43,6 

Niti dobro niti zadovoljivo 21 15,8 

Zadovoljivo 16 12 

Slabo 19 14,3 

Skupaj 133 100 

5.2.2 Opis pridobljenih podatkov 

Anketiranci so ocenjevali, v kolikšni meri so zanje pomembni posamezni dejavniki pri izbiri 

črpalk. Stopnjo pomembnosti so ocenjevali po Likertovi lestvici: 

1. Sploh ni pomembno. 

2. Ni pomembno. 

3. Ni niti nepomembno niti pomembno. 

4. Pomembno. 

5. Zelo pomembno. 

Iz ankete smo ugotovili, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri črpalk kakovost materialov, 

povprečna ocena pomembnosti je znašala 4,48. Po kakovosti materialov sledijo še cena 

črpalke s povprečno oceno 4,14 ter svetovanje prodajalca s povprečno oceno pomembnosti 

4,08. Na četrtem mestu po pomembnosti srečamo informacije, dostopne na spletu, to je s 

povprečno oceno 3,82, na petem pa je blagovna znamka z oceno 3,34. Med najmanj 

pomembne dejavnike pri nakupu industrijskih črpalk spadajo: oglaševanje, ki ima povprečno 

oceno 2,3. Kot najmanj pomembna dejavnika sta se izkazala: tržne akcije s povprečno oceno 

2,44 ter lokacija nakupa s povprečno oceno 2,77.  Informacije, dostopne na spletu, in sicer s 

povprečno oceno 3,82, in blagovne znamke črpalk s povprečno oceno pomembnosti 3,34 ne 

moremo označiti kot najbolj bistvena dejavnika pri nakupu industrijskih črpalk, nikakor pa ju 

ne smemo zanemariti (Preglednica 7). Na podlagi navedenega lahko torej sklepamo, da je pri 

nakupu industrijskih črpalk pogosta praksa poiskati čim bolj kakovostne črpalke po 

sprejemljivi ceni. V tem delu igra pomembno vlogo prodajni svetovalec, ki ima nalogo kupcu 

pojasniti prednosti ponujene črpalke.  
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Preglednica 7 : Pomembnost dejavnikov pri izbiri industrijskih črpalk 

Dejavniki 
Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Ni niti ne 

pomembno 

niti 
pomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj Povprečje Std. odklon 

  Kakovost materialov 0 (0 %) 0 (0 %) 13 (10 %) 43 (32 %) 77 (58 %) 133 (100 %) 4.48 0.67 

  Cena  3 (2 %) 8 (6 %) 9 (7 %) 60 (45 %) 53 (40 %) 133 (100 %) 4.14 0.95 

  Svetovanje prodajalca  2 (2 %) 4 (3 %) 25 (19 %) 53 (40 %) 49 (37 %) 133 (100 %) 4.08 0.90 

  Informacije dostopne na spletu 1 (1 %) 12 (9 %) 32 (24 %) 53 (40 %) 35 (26 %) 133 (100 %) 3.82 0.95 

  Blagovna znamka  3 (2 %) 29 (22 %) 35 (26 %) 52 (39 %) 14 (11 %) 133 (100 %) 3.34 1.01 

  Lokacija nakupa 17 (13 %) 43 (32 %) 35 (26 %) 30 (23 %) 8 (6 %) 133 (100 %) 2.77 1.12 

  Akcije 37 (28 %) 42 (32 %) 21 (16 %) 25 (19 %) 8 (6 %) 133 (100 %) 2.44 1.25 

  Oglaševanje 42 (32 %) 36 (27 %) 32 (24 %) 19 (14 %) 4 (3 %) 133 (100 %) 2.30 1.15 

Kupci industrijskih črpalk lahko iz različnih virov pridobivajo informacije o tem izdelku. Zato 

smo morali v anketnem vprašalniku oceniti po Likertovi lestvici, kateri viri informacij so 

zanje najpomembnejši (Preglednica 8). Izkazalo se je, da je najpomembnejši viri informacij o 

črpalkah prodajno osebje, zaposleno pri ponudnikih črpalk, s povprečno oceno pomembnosti 

4,10. Kot pomembna vira informacij je treba izpostaviti internet, in sicer s povprečno oceno 

3,65, ter sodelavci in znanci s povprečno oceno 3,59. Takoj za njimi so reklamni materiali in 

katalogi s povprečjem 3,53. Med najmanj pomembnimi viri podatkov dobimo sejme, to je s 

povprečno oceno 3,29, na samem dnu lestvice pomembnosti srečamo specializirane revije, saj 

so s povprečno oceno 2,74 najmanj pomemben vir informacij o črpalkah. Ta podatek gre 

predpisati predvsem temu, da na slovenskem trgu ni specializiranih revij v slovenskem jeziku, 

ki bi obravnavale črpalke.  

Preglednica 8: Pomembnost virov informaciji o industrijskih črpalkah 

Viri 
Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Ni niti ne 
pomembno 

niti 

pomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj Povprečje Std. odklon 

  Prodajno osebje 0 (0 %) 6 (5 %) 23 (17 %) 56 (42 %) 48 (36 %) 133 (100 %) 4.10 0.84 

  Internet 2 (2 %) 18 (14 %) 29 (22 %) 59 (44 %) 25 (19 %) 133 (100 %) 3.65 0.99 

  Sodelavci, znanci 9 (7 %) 17 (13 %) 24 (18 %) 52 (39 %) 31 (23 %) 133 (100 %) 3.59 1.17 

  Reklamni materiali, katalogi 8 (6 %) 15 (11 %) 36 (27 %) 46 (35 %) 28 (21 %) 133 (100 %) 3.53 1.13 

  Sejmi 12 (9 %) 16 (12 %) 41 (31 %) 50 (38 %) 14 (11 %) 133 (100 %) 3.29 1.10 

  Specializirane revije  31 (23 %) 26 (20 %) 31 (23 %) 37 (28 %) 8 (6 %) 133 (100 %) 2.74 1.26 

Pri naslednjem vprašanju v anketi smo poskušali ugotoviti pomembnost virov informacij za 

izbiro črpalk. V Preglednici 9 lahko opazimo, da so kupcem industrijskih črpalk za 
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najpomembnejše informacije pri izbiri črpalk označili informacije, ki jih pridobijo od 

proizvajalca, in sicer s povprečno oceno 4,14; sledijo jim informacije, ki jih pridobijo od 

prodajnega osebja, to je s povprečno oceno 3,93. Na tretjem mestu po pomembnosti so kupci 

izpostavili reference s povprečno oceno 3,65. Pomembnost prvi treh virov prikazuje tudi to, 

da tri četrtine anketirancev meni, da so ti podatki pomembni oziroma zelo pomembni viri 

informacij pri izbiri črpalke. S povprečno oceno 3,61 se je izkazal kot manj pomemben vir 

informacij, to je informacije, pridobljene pri sodelavcih. Povsem nepomembno pa se zdijo 

informacije strokovnih člankov, ki imajo povprečno oceno 2,87, in informacije spletnih 

forumov s povprečno oceno 2,50. 

Preglednica 9: Pomembnost virov informacij o izbiri industrijskih črpalk 

Viri 
Sploh ni 

pomembno 
Ni 

pomembno 

Ni niti ne 

pomembno 
niti 

pomembno 

Pomembno 
Zelo 

pomembno 
Skupaj Povprečje Std. odklon 

  Informacije proizvajalcev 0 (0 %) 4 (3 %) 16 (12 %) 70 (53 %) 43 (32 %) 133 (100 %) 4.14 0.74 

  Informacije prodajnih svetovalcev  1 (1 %) 8 (6 %) 31 (23 %) 52 (39 %) 41 (31 %) 133 (100 %) 3.93 0.92 

  Reference 6 (5 %) 16 (12 %) 28 (21 %) 52 (39 %) 31 (23 %) 133 (100 %) 3.65 1.10 

  Informacije sodelavcev 13 (10 %) 11 (8 %) 21 (16 %) 58 (44 %) 30 (23 %) 133 (100 %) 3.61 1.21 

  Strokovni članki 26 (20 %) 25 (19 %) 32 (24 %) 40 (30 %) 10 (8 %) 133 (100 %) 2.87 1.25 

  Informacije spletnih forumov 35 (26 %) 30 (23 %) 38 (29 %) 26 (20 %) 4 (3 %) 133 (100 %) 2.50 1.17 

 

Preko 60 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da raje kupujejo črpalke blagovne znamke, ki 

jim je poznana. 36 odstotkov anketirancev pa se raje odloča za črpalke blagovne znamke, ki je 

v trenutku nakupa ugodnejša (Preglednica 10).  

Preglednica 10: Izdelek, ki ga raje kupujete 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

Izdelek blagovne znamke, ki vam je 

poznana? 
85 64 % 

Podoben izdelek blagovne znamke, ki je v 

tistem trenutku cenovno ugodnejši? 
48 36 % 

  Skupaj 133 100 % 

Iz Preglednice 11 lahko razberemo, da 79 odstotkov anketiranih kupcev industrijskih črpalk 

na slovenskem trgu kupujejo črpalke pri slovenskih ponudnikih, le 19 odstotkov te proizvode 

kupuje preko tujih ponudnikov. Zanemarljivo malo, le tri odstotke, se odloča za nakup preko 

spletnih trgovin. Ti podatki nam pokažejo, da so slovenski kupci v veliki večini navezani na 
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domače ponudnike predvsem zaradi boljšega sporazumevanja, možnosti pogajanja pri ceni ter 

reševanja morebitnih reklamacij. 

Preglednica 11: Lokacija nakupa črpalk 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Pri domačih ponudnikih 105 79 % 

  Pri tujih ponudnikih 25 19 % 

  Na spletu 3 2 % 

  Skupaj 133 100 % 

5.2.3 Preverjanje hipotez 

Za preverjanje vseh zastavljenih hipotez bomo uporabili analizo variance (ANOVA). Žiberna 

(2011, 2) opisuje analizo variance kot: »Splošno ime za metode, ki primerjajo pojasnjeno 

variabilnost (običajno merjeno z vsoto kvadratov odklonov) z nepojasnjeno.  Če je pojasnjena 

variabilnost dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, potem lahko zaključimo, da ima tisto, 

kar pojasnjuje, nek vpliv na obravnavano odvisno spremenljivko. Tu se bomo omejili na 

probleme, ko preverjamo, ali se aritmetične sredine razlikujejo med ”vzorci”. V tem primeru 

je pojasnjena variabilnost variabilnost med aritmetičnimi sredinami teh vzorcev (variabilnost 

med vzorci), nepojasnjena pa variabilnost znotraj vzorcev. Pojasnjena variabilnost je običajno 

pojasnjena z eno ali več nominalnimi spremenljivkami.« 

Žiberna (2011, 2) omenja, da je standardna enofaktorska analiza variance za neodvisne vzorce  

najbolj znana in najpogosteje uporabljena. Ta mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

- odvisna spremenljivka je znotraj vsake populacije normalno porazdeljena;  

- če izpolnjuje pogoj enakost varianc (angl. homogeneity of variance). S tem potrdimo, da 

je variabilnost posameznih enot znotraj vsake populacije enaka.  

Če imamo izpolnjeni ti dve predpostavki, imamo možnost, da uporabimo ANOVA za 

preizkušanje domnev o razliki aritmetičnih sredin. Obstajajo pa tudi primeri, da lahko 

uporabljamo ANOVA, ko predpostavka o normalni razporeditvi ni popolnoma izpolnjena.  V 

tem primeru lahko uporabljamo ANOVA, ko imamo vzorce večje od 30 enot, pri tem pa je 

pomembno, da je razporeditev enaka po populaciji. V majhnih vzorcih, ki štejejo manj kot 30 

enot, ne moremo uporabiti F-testa. Welch-ovo analizo variance uporabljamo, ko si variance  

niso enake (Žiberna 2011, 2) 

Za prvo hipotezo (H1) smo zastavili, da ima blagovna znamka industrijskih črpalk večji vpliv 

na manjše kupce kot na večje. 
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Z ANOVO smo preverili, če je za manjše kupce, ki kupujejo manj črpalk, statistično značilno, 

da ima blagovna znamka večji vpliv kot cena, akcija, oglaševanje in svetovanje prodajalca. V 

Preglednici 12 primerjamo pomembnost posameznega dejavnika pri izbiri črpalke s številom 

kupljenih črpalk v preteklem letu (vprašanji št. 3 in št. 7). 

Preglednica 12: Opisna statistika H1 

 

N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

1-5 črpalk 52 3,63 ,950 ,132 3,37 3,90 

6-10 črpalk 27 3,33 1,038 ,200 2,92 3,74 

11-15 črpalk 13 3,08 1,115 ,309 2,40 3,75 

več kot 15 črpalk 41 3,05 ,947 ,148 2,75 3,35 

Skupaj  133 3,34 1,007 ,087 3,17 3,51 

Na podlagi Levenovega testa (Preglednica 13) znaša p-vrednost več kot 0,05. To pomeni, da 

je spremenljivka homogena. Če so variance homogene, pomeni, da med variancami skupin ni 

statistično pomembnih razlik, zato lahko z njo izvedemo test ANOVO. 

Preglednica 13: Leveneov test homogenosti variance blagovne znamke 

Leveneova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

0,482 3 129 0,695 

Kot vidimo v Preglednici 14, je p-vrednost manjša kot 0,05. Lahko trdimo, da so v skupinah, 

glede na število kupljenih črpalk v preteklem letu, razlike v povprečjih glede blagovne 

znamke. Pogledamo še povprečja pri osnovni statistiki in vidimo, da je povprečje višje v 

skupinah, kjer so kupili manj črpalk (3,63). Hipotezo potrdimo. 

Preglednica 14: Test ANOVA blagovne znamke 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Asimp. p-vrednost 

8,891 3 2,964 3,061 ,031 

Drugo hipotezo (H2) smo zastavili, da je za manjše kupce, ki redkeje kupujejo črpalke,  

statistično značilno pomembnejši vir informacij o črpalkah prodajni svetovalec.  

V Preglednici 15 primerjamo pomembnost vira informaciji pri izbiri črpalke s številom 

kupljenih črpalk v preteklem letu (vprašanji št. 3 in št. 9) 
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Preglednica 15: Opisna statistika H2 vir informacij 

 
N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 
  

Nizki Visoki  

Reference 

1-5 črpalk 52 3,90 ,934 ,130 3,64 4,16 

6-10 črpalk 27 3,52 1,189 ,229 3,05 3,99 

11-15 črpalk 13 3,46 1,266 ,351 2,70 4,23 

več kot 15 črpalk 41 3,46 1,164 ,182 3,10 3,83 

Skupaj 133 3,65 1,102 ,096 3,46 3,84 

Informacije 

proizvajalcev 

1-5 črpalk 52 3,96 ,766 ,106 3,75 4,17 

6-10 črpalk 27 4,11 ,506 ,097 3,91 4,31 

11-15 črpalk 13 4,15 ,987 ,274 3,56 4,75 

več kot 15 črpalk 41 4,39 ,703 ,110 4,17 4,61 

Skupaj 133 4,14 ,740 ,064 4,02 4,27 

Informacije spletnih 

forumov 

1-5 črpalk 52 2,90 1,071 ,149 2,61 3,20 

6-10 črpalk 27 2,59 1,118 ,215 2,15 3,03 

11-15 črpalk 13 1,69 1,182 ,328 0,98 2,41 

več kot 15 črpalk 41 2,20 1,123 ,175 1,84 2,55 

Skupaj 133 2,50 1,165 ,101 2,30 2,70 

Informacije 

prodajnih 

svetovalcev 

1-5 črpalk 52 4,13 ,864 ,120 3,89 4,38 

6-10 črpalk 27 4,04 ,808 ,155 3,72 4,36 

11-15 črpalk 13 3,69 ,947 ,263 3,12 4,26 

več kot 15 črpalk 41 3,68 1,011 ,158 3,36 4,00 

Skupaj 133 3,93 ,923 ,080 3,77 4,09 

Strokovni članki 

1-5 črpalk 52 3,25 1,169 ,162 2,92 3,58 

6-10 črpalk 27 3,33 1,177 ,226 2,87 3,80 

11-15 črpalk 13 2,00 1,000 ,277 1,40 2,60 

več kot 15 črpalk 41 2,37 1,178 ,184 1,99 2,74 

Skupaj 133 2,87 1,252 ,109 2,66 3,09 

Informacije 

sodelavcev 

1-5 črpalk 52 3,52 1,180 ,164 3,19 3,85 

6-10 črpalk 27 3,78 ,847 ,163 3,44 4,11 

11-15 črpalk 13 3,69 1,377 ,382 2,86 4,52 

več kot 15 črpalk 41 3,59 1,396 ,218 3,14 4,03 

Skupaj 133 3,61 1,205 ,104 3,40 3,82 

Za spremenljivke v Preglednici 16., ki imajo p-vrednost večjo od 0,05 velja, da so homogene, 

zanje izračunamo ANOVO, za druge izračunamo Brown-Forsythe test, ki se interpretira 

enako kot ANOVA. 

Preglednica 16: Leveneov test homogenosti variance H2 

 
Leveneova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

Reference 2,324 3 129 ,078 

Informacije proizvajalcev 3,138 3 129 ,028 

Informacije spletnih forumov 0,394 3 129 ,758 

Informacije prodajnih svetovalcev 1,658 3 129 ,179 

Strokovni članki 0,603 3 129 ,614 

Informacije sodelavcev 3,150 3 129 ,027 
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Preglednica 17 nam kaže, da je p-vrednost manjša kot 0,05 pri dveh možnostih, med njima ni 

prodajnih svetovalcev. Ne moremo reči, da obstajajo statistično značilne razlike pri nakupih 

različnega števila črpalk v preteklem letu. Hipotezo zavrnemo. 

Preglednica 17: Test ANOVA H2 

 
Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Asimp. p-

vrednost 

Reference 5,705 3 1,902 1,586 ,196 

Informacije spletnih 

forumov 
21,002 3 7,001 5,707 ,001 

Informacije prodajnih 

svetovalcev 
5,723 3 1,908 2,307 ,080 

Strokovni članki 33,565 3 11,188 8,330 ,000 

Iz Preglednice 18 lahko razberemo, da p-vrednost ni manjša kot 0,05. Razlike v povprečjih 

niso statistično značilne. 

Preglednica 18: Test Brown-Forsythe 

 
Statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

Informacije proizvajalcev 1,412 3 65,186 ,247 

Informacije sodelavcev ,290 3 63,439 ,832 

Za tretjo hipotezo (H3) smo postavili, da je za  večje kupce, ki pogosteje kupujejo črpalke,  

statistično bolj značilno pomemben dejavnik odločitve za nakup kakovost črpalke. Ta je 

pomembnejša od cene, akcij, blagovne znamke, svetovanja prodajalca in oglaševanja. 

V Preglednici 19 smo primerjali pomembnost dejavnikov (blagovna znamka, cena, kakovost 

materialov, svetovanje prodajalca, informacije, dostopne na spletu, lokacija nakupa, akcija, 

oglaševanje s številom kupljenih črpalk) (vprašanji št. 3 in št. 7). 
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Preglednica 19: Opisna statistika H3 

 
N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Blagovna znamka 

1-5 črpalk 52 3,63 ,950 ,132 3,37 3,90 

6-10 črpalk 27 3,33 1,038 ,200 2,92 3,74 

11-15 črpalk 13 3,08 1,115 ,309 2,40 3,75 

več kot 15 črpalk 41 3,05 ,947 ,148 2,75 3,35 

Skupaj 133 3,34 1,007 ,087 3,17 3,51 

Cena 

1-5 črpalk 52 4,19 ,742 ,103 3,99 4,40 

6-10 črpalk 27 3,93 1,072 ,206 3,50 4,35 

11-15 črpalk 13 3,92 1,256 ,348 3,16 4,68 

več kot 15 črpalk 41 4,29 ,981 ,153 3,98 4,60 

Skupaj 133 4,14 ,947 ,082 3,98 4,31 

Kakovost materialov 

1-5 črpalk 52 4,38 ,718 ,100 4,18 4,58 

6-10 črpalk 27 4,59 ,501 ,096 4,39 4,79 

11-15 črpalk 13 4,54 ,660 ,183 4,14 4,94 

več kot 15 črpalk 41 4,51 ,711 ,111 4,29 4,74 

Skupaj 133 4,48 ,670 ,058 4,37 4,60 

Svetovanje 

prodajalca 

1-5 črpalk 52 4,31 ,781 ,108 4,09 4,53 

6-10 črpalk 27 4,00 ,784 ,151 3,69 4,31 

11-15 črpalk 13 3,77 ,927 ,257 3,21 4,33 

več kot 15 črpalk 41 3,93 1,058 ,165 3,59 4,26 

Skupaj 133 4,08 ,901 ,078 3,92 4,23 

Informacije, 

dostopne na spletu 

1-5 črpalk 52 3,71 ,936 ,130 3,45 3,97 

6-10 črpalk 27 3,78 1,086 ,209 3,35 4,21 

11-15 črpalk 13 3,92 1,038 ,288 3,30 4,55 

več kot 15 črpalk 41 3,95 ,865 ,135 3,68 4,22 

Skupaj 133 3,82 ,952 ,083 3,66 3,98 

Lokacija nakupa 

1-5 črpalk 52 2,60 1,071 ,149 2,30 2,89 

6-10 črpalk 27 3,07 ,997 ,192 2,68 3,47 

11-15 črpalk 13 2,92 1,188 ,329 2,21 3,64 

več kot 15 črpalk 41 2,73 1,225 ,191 2,34 3,12 

Skupaj 133 2,77 1,121 ,097 2,57 2,96 

Akcije 

1-5 črpalk 52 2,96 1,220 ,169 2,62 3,30 

6-10 črpalk 27 2,67 1,144 ,220 2,21 3,12 

11-15 črpalk 13 1,46 ,519 ,144 1,15 1,78 

več kot 15 črpalk 41 1,93 1,149 ,179 1,56 2,29 

Skupaj 133 2,44 1,245 ,108 2,22 2,65 

Oglaševanje 

1-5 črpalk 52 2,62 1,140 ,158 2,30 2,93 

6-10 črpalk 27 2,70 ,993 ,191 2,31 3,10 

11-15 črpalk 13 1,85 1,144 ,317 1,16 2,54 

več kot 15 črpalk 41 1,78 1,037 ,162 1,45 2,11 

Skupaj 133 2,30 1,148 ,100 2,10 2,50 
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Vse spremenljivke v Preglednici 20 so homogene in zanje lahko izračunamo ANOVO. 

Preglednica 20: Leveneov test homogenosti variance H3 

  Leveneova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

Blagovna znamka ,482 3 129 ,695 

Cena 1,339 3 129 ,265 

Kakovost materialov 1,868 3 129 ,138 

Svetovanje prodajalca 1,352 3 129 ,261 

Informacije, dostopne na spletu 1,287 3 129 ,282 

Lokacija nakupa ,691 3 129 ,559 

Akcije 2,825 3 129 ,051 

Oglaševanje ,716 3 129 ,544 

Kot vidimo v Preglednici 21 je p-vrednost manjša kot 0,05 pri treh možnostih, med njimi ni 

kakovost materialov. Statistično značilne razlike glede trditve znotraj skupin "Nakup črpalk v 

preteklem letu" obstajajo pri blagovni znamki, kar smo ugotovili že pri prvi hipotezi (H1), pri 

akciji in oglaševanju. Navedene tri možnosti bolje ocenjujejo manjši kupci, tisti, ki so kupili 

do 10 črpalk, kar je vidno iz tabele Opisna statistika. Hipotezo zavrnemo. 

Preglednica 21: Test ANOVA H3 

 
Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Asimp. p-vrednost 

Blagovna znamka 8,891 3 2,964 3,061 ,031 

Cena 2,946 3 ,982 1,098 ,352 

Kakovost materialov ,902 3 ,301 ,665 ,575 

Svetovanje prodajalca 5,083 3 1,694 2,139 ,098 

Informacije, dostopne na 

spletu 
1,504 3 ,501 ,547 ,651 

Lokacija nakupa 4,431 3 1,477 1,181 ,320 

Akcije 38,772 3 12,924 10,047 ,000 

Oglaševanje 23,316 3 7,772 6,655 ,000 
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6 SKLEP 

Črpalke srečamo na različnih področjih našega življenja. V proizvodnih podjetjih so te eden 

od ključnih strojev, ki omogočajo učinkovit in udoben proizvodni proces. Zagotavljajo 

distribucijo, doziranje in mešanje želenega medija, obenem pa zaposlenim olajšujejo delo. 

Zato lahko trdimo, da so in v prihodnosti tudi bodo proizvodna podjetja odvisna od njih. Pri 

industrijskih procesih, ki so odvisni od pretakanja tekočin, predstavlja pravilna izbira 

kvalitetne črpalke ključ do učinkovitega in nemotenega industrijskega procesa. Seveda se na 

trgu industrijskih črpalk ponudba veča, tako so kupci pogosto v dvomih, kakšna črpalka je 

zanje najprimernejša. V fazi nakupnega odločanja posledično vpliva vrsta dejavnikov in virov 

informacij na končni nakup črpalke. Cilj vsakega proizvajalca in tudi ponudnika industrijskih 

črpalk je v čim večji meri zadovoljiti potrebe kupcev med in po nakupnem procesu. S takšnim 

pristopom ohranjajo in pridobivajo nove kupce ter širijo pozitivne informacije med njimi. Ko 

na trgu srečamo dva podobna si izdelka, želimo z vidika ponudnika prepoznati želje kupcev, h 

kateremu izdelku so bolj naklonjeni (Vukasović 2013). Zato je raziskovanje kupčevega 

obnašanja pri nakupu ključno za vsakega tržnika. Le s pomočjo pridobljenih informacij, kot 

so: kdaj, kako, kaj in kje kupci kupujejo izdelke, lahko tržniki uspešno zadovoljijo svoje 

kupce. S pomočjo anketnega vprašalnika smo anketirali 133 kupcev industrijski črpalk. Tako 

smo lahko izoblikovali profil slovenskega kupca industrijskih črpalk. Na podlagi podatkov 

smo prišli do ugotovitev, da slabih 40 odstotkov anketiranih kupi od 1 do 5 črpalk letno, več 

kot 40 odstotkov jih dobro pozna delovanje in parametre za določitev primernosti črpalke in 

slabih 80 odstotkov anketiranih kupcev jih kupuje pri domačih ponudnikih.  

Namen magistrske naloge je ugotoviti ključne dejavnike, ki vplivajo na nakup industrijskih 

črpalk. Najodločilnejši in najpomembnejši faktor pri nakupu predstavlja kakovost črpalke. 

Raziskava nam je pokazala, da za odločitev o nakupu industrijskih črpalk sta za kupce 

pomembna še cena in svetovanje prodajalca. Pod srednjo vrednost pomembnosti dejavnikov 

lahko uvrstimo  informacije, ki jih kupci pridobijo na spletu, ter vrednost v očeh kupca, ki jo 

ima blagovna znamka. Na dnu lestvice pomembnosti dejavnikov za odločitev o nakupu pa so 

se izkazali dejavniki: lokacija nakupa, tržne akcije in oglaševanje.  

V naslednji stopnji raziskave smo želeli ugotoviti pomembnost virov informacij o 

industrijskih črpalkah, kjer je bil glavni cilj ugotoviti, kje kupci pridobivajo informacije v fazi 

nakupnega odločanja. Anketiranci so označili kot najpomembnejši vir pridobivanja informacij 

prodajno osebje ponudnikov tovrstnih izdelkov. Ta podatek nakaže pomembnost 

izobraženega in izkušenega kadra na področju prodaje črpalk. Sledijo informacije, pridobljene 

na spletu, za kar je pomembno, da ima ponudnik urejeno spletno stran. Sledijo jim 

informacije, ki jih kupci pridobijo s pomočjo sodelavcev in znancev. Te so lahko bogat vir 

znanja, saj imajo zaposleni znotraj organizacije veliko izkušenj o črpalkah. Kot manj 

pomembne vire informacij lahko štejemo informacije, pridobljene iz katalogov in reklamnih 

materialov. Na zadnjem mestu pomembnosti najdemo vire pridobivanja informacij s sejmov 
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in iz specializiranih revij. Temu pojavu gre predpisati predvsem odsotnost tehnične literature 

v slovenskem jeziku ter odsotnost večjih pomembnih sejmov v slovenskem prostoru.  

Prvo hipotezo smo s pomočjo raziskave potrdili ter tako ugotovili: za manjše kupce ima 

blagovna znamka industrijskih črpalk statistično večji vpliv, kot ga ima za večje kupce. 

Ključen dejavnik  pri nakupu jim je kakovost materialov.  

V nadaljevanju smo zavrnili drugo hipotezo in ugotovili, da za manjše kupce industrijskih 

črpalk, ki jih redkeje kupujejo, statistično ni značilno, da je pomembnejši vir informacij o 

črpalkah prodajni svetovalec. 

Pri tretji hipotezi smo želeli ugotoviti še, ali je za večje kupce, ki pogosteje kupujejo črpalke,  

statistično značilno pomembnejši dejavnik odločitve za nakup kakovost črpalke. Analiza 

podatkov nam je pokazala, da statistično ni značilno, da je večjim kupcem pomembnejša 

kvaliteta od drugih dejavnikov pri nakupu industrijskih črpalk, tako da smo tudi tretjo 

hipotezo zavrnili.  

Četudi najdemo danes kar zajetno število del s področja preučevanja obnašanja kupcev, je bil 

naš izziv analizirati in opisati vedenje kupcev industrijskih črpalk, saj to področje do sedaj še 

ni bilo raziskovano. Današnji koncept trženja postavlja kupce v samo središče proučevanja. 

To potrjujejo ankete, ki jih dnevno izvajajo raziskovalne agencije o zadovoljstvu, običajih in 

željah potrošnikov. V teoretičnem delu magistrske naloge smo tako spoznali značilnosti 

medorganizacijskih trgov, nabavne postopke, udeležence v nabavnih postopkih. Skratka 

poskušali smo čim bolje predstaviti teoretične vidike vedenja kupcev v fazah nakupovanja. V 

okviru raziskovalnega dela magistrske naloge smo ugotovili, katere informacije in viri 

informaciji so pomembni pri kupcih industrijskih črpalk. Ti rezultati so pomembni z vidika 

tržne strategije, ki jo ponudnik izvaja na trgu. S pomočjo teh podatkov se ponudniki lažje 

odločajo, katere segmente tržnega komuniciranja povečati in katere zmanjšati.  

Z vidika proučevane teme magistrske naloge je bila ta raziskava prvi korak pri spoznavanju 

kupcev. Nadaljnje smiselne raziskave bi bile v smeri proučevanja celotnega trga črpalk in 

kako vključiti tudi druge panoge, kot so: kmetijstvo, rudarstvo ter gospodinjstva. S tega vidika 

bi imeli celoten pregled na slovenski trg črpalk oz. bi lahko te panoge tudi med seboj 

primerjali. Pomembno je tudi vprašanje, katere dodane vrednosti v očeh kupca imajo 

pomemben vpliv, saj trg industrijskih črpalk omogoča veliko poprodajnih storitev, kot so: 

inženiring, montaža, popravilo na terenu itd. Obilo smeri raziskovanja se odpira tudi s 

povezanostjo uvajanja CMR s kupci, saj je to področje zelo široko in kompleksno. 

Doprinos magistrske naloge k poučevani temi lahko obravnavamo z dveh vidikov. Teoretični 

del je pregledno zbral ter sistematično povezal teorijo o vedenju organizacij na 

medorganizacijskih trgih in udeležencev v nakupnih procesih ter prikazal načine, kako naj 

ponudniki črpalk pristopijo k ohranjanju in pridobivanju novih kupcev. Empirični del pa 

prinaša v stroko kvantitativno raziskavo o vedenju kupcev industrijskih črpalk, ki jih je malo 
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zaslediti v Sloveniji. Ta predstavlja osnovo za izoblikovanje tržne strategije tržnikov do 

kupcev industrijskih črpalk. Če ponudniki črpalk poznajo faktorje odločanja kupcev  pri 

nakupu, bodo uspešnejši pri pridobivanju in ohranjanju kupcev. 

Če se želijo ponudniki industrijskih črpalk približati čim večjemu številu potrošnikov, morajo 

prepoznati, kako delujejo znotraj organizacije, kakšne potrebe imajo in kako poteka nakupno 

odločanje. Kupce lahko do določene ravni razvrščamo po določenih lastnostih, vendar se med 

seboj bistveno razlikujejo. Tako kot najdemo na trgih z izdelki s široko potrošnjo, najdemo v 

medorganizacijskih trgih različne potrebe in pričakovanja, cilje, ki vplivajo na nakupne 

odločitve potrošnikov. Pomembno je, da organizacije sledijo svojim kupcem in tako 

prepoznajo njihove želje in potrebe. Zato je preučevanje vedenja kupcev eden od prvih 

korakov do uspeha vsake organizacije. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Če ste udeleženi pri nakupu črpalk v vašem podjetju, vas prosim, da si vzamete 2 minuti časa 

in izpolnite krajši anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni 

izključno za namene magistrske naloge z naslovom Nakupno vedenje kupcev industrijskih 

črpalk na slovenskem trgu.  

 

1. Koliko oseb zaposluje vaše podjetje? 

a) 1-10 zaposlenih. 

b) 11-50 zaposlenih. 

c) 51-250 zaposlenih. 

d) Več kot 250 zaposlenih. 

 

2. Koliko so znašali čisti prihodki od prodaje v preteklem letu? 

a) Do 700.000 €. 

b) Od 700.000€ do 8.000.000 €. 

c) Od 8.000.000€ do 40.000.000 €. 

d) Več kot 40.000.000 €.     

 

3. Koliko črpalk ste kupili v preteklem letu? 

a) 1-5 črpalk. 

b) 6–10 črpalk. 

c) 11–15 črpalk. 

d) Nad 15 črpalk. 

 

4. Kakšna je vaša funkcija v podjetju? 

a) Nabava. 

b) Vzdrževanje. 

c) Projektiranje. 

d) Proizvodnja. 

 

5. Kako dobro poznate delovanje črpalk in parametre za določitev njihove primernosti? 

a) Odlično. 

b) Dobro. 

c) Niti dobro niti slabo. 

d) Zadovoljivo. 

e) Slabo. 
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6. Kje najpogosteje kupujete črpalke? 

a) Pri domačih ponudnikih. 

b) Pri tujih ponudnikih. 

c) Na spletu. 

 

7. Prosim, označite, kako pomemben je za vas posamezen dejavnik pri izbiri črpalke. 

Stopnjo pomembnosti ocenite po lestvici: 1 - Sploh ni pomembno; 2 - Ni pomembno; 3 - Ni 

niti nepomembno niti pomembno; 4 – Pomembno; 5 - Zelo pomembno 

 
 Sploh ni 

pomembno 
Ni 

pomembno 
Ni niti ne 

pomembno niti 

pomembno 

Pomembno Zelo 
pomembno 

Blagovna znamka 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Kakovost materialov 1 2 3 4 5 

Svetovanje prodajalca 1 2 3 4 5 

Informacije, dostopne 

na spletu 

1 2 3 4 5 

Lokacija nakupa 1 2 3 4 5 

Akcije 1 2 3 4 5 

Oglaševanje 1 2 3 4 5 

 

8. Ocenite, kako je za vas pomemben posamezni vir informacij o črpalkah.  

Stopnjo pomembnosti ocenite po lestvici: 1 - Sploh ni pomembno; 2 - Ni pomembno;3 - Ni niti 

nepomembno niti pomembno; 4 – Pomembno; 5 - Zelo pomembno 

 
 Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Ni niti ne pomembno 

niti pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Sodelavci in znanci 1 2 3 4 5 

Internet 1 2 3 4 5 

Specializirane revije 1 2 3 4 5 

Prodajno osebje 1 2 3 4 5 

Reklamni materiali, 

katalogi 

1 2 3 4 5 

Sejmi 1 2 3 4 5 
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9. Ocenite stopnjo pomembnosti virov informacij, pomembnih za vašo izbiro črpalk. 

Stopnjo pomembnosti ocenite po lestvici: 1 - Sploh ni pomembno; 2 - Ni pomembno; 3 - Ni 

niti nepomembno niti pomembno; 4 – Pomembno; 5 - Zelo pomembno   

 
 Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Ni niti ne 

pomembno niti 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Reference 1 2 3 4 5 

Informacije 

proizvajalcev 

1 2 3 4 5 

Informacije 

spletnih 

forumov 

1 2 3 4 5 

Informacije 

prodajnih 

svetovalcev 

1 2 3 4 5 

Strokovni 

članki 

1 2 3 4 5 

Informacije 

sodelavcev 

1 2 3 4 5 

 
 

10. Ali kupujete raje: 

a) izdelek blagovne znamke, ki vam je poznan? 

 b)  podoben izdelek blagovne znamke, ki je v tistem trenutku cenovno bolj ugoden? 

 

 

Hvala za sodelovanje! 


