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POVZETEK 

 

Kljub temu da globalizacijski proces traja že več desetletij, se nekatera podjetja šele sedaj 

zavedajo prednosti ter ne nazadnje tudi nuje vključitve v globalizacijski razvojni trend. V 

zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali segment luksuzne modne industrije, 

kjer se podjetja na eni strani že v zgodnjih začetkih svojega poslovanja širijo na tuje trge, po 

drugi strani pa šele sedaj intenzivno sprejemajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki 

so jo ves čas zavračala prav zaradi neizpodbitne miselnosti o svojem »popolnem« strateškem 

luksuznem poslovanju. Ugotovili smo, da segment luksuzne modne industrije kljub recesijskim 

okoliščinam nenehno narašča, a strategija poslovanja luksuznih blagovnih znamk se je v tem 

času korenito spremenila. Preučevani najuspešnejši modni blagovni znamki na svetu, Louis 

Vuitton in Hermes, svoji strategiji poslovanja prilagajata potrebnemu preobratu, ki prinaša 

priložnosti in pasti ter razkriva ozadje delovanja v tem sanjskem, a zahtevnem segmentu modne 

industrije.  

 

Ključne besede: globalizacija, modna industrija, blagovna znamka, strategija, Louis Vuitton, 

Hermes. 

 

 

SUMMARY 

 

Despite the fact that the globalization process has been going on for decades, some companies 

are now becoming aware of the advantages and last but not least the necessity of inclusion in 

this development trend. In the final project work we have researched and studied the luxury 

segment of the fashion industry, where companies on one hand are expanding their business into 

foreign markets in their earliest beginnings, on the other hand they had just started to involve in 

information and communication technology, which they have always rejected because of 

indisputable mentality of thinking about their »perfect« strategy luxury business. In the final 

project work we found out that the luxury segment of the fashion industry despite the recession 

circumstances is rapidly growing, but business and the way of operating has changed radically. 

Presented the most successful fashion brands in the world, Louis Vuitton and Hermes are 

adjusting their strategies to the current upheaval, where are presented opportunities, pitfalls and 

the background of this dreamish but complex segment of the industry. 

 

Keywords: globalization, fashion industry, brand name, strategy, Louis Vuitton, Hermes. 
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1   UVOD 

 

O globalizaciji je bilo povedanega že ogromno, zato je koncept sedaj tako dobro uveljavljen v 

ljudski domišljiji, da je globalizacija dosegla fazo v svojem življenjskem ciklu, v kateri je 

tveganje že postalo preteklost. Kljub temu da je napisane veliko literature o globalizaciji, so 

koncepti in mišljenja deljeni, zato mnenje o tem pojavu ni enotno. Prav gotovo pa nam 

globalizacija prinaša veliko več dobrega kot slabega, če seveda najdemo pot za uspešno 

soočanje s tem procesom.  

 
1.1   Opredelitev teoretičnih izhodišč in opis problematike raziskovanja 

 

Dubrovski (2006, 53) opisuje tako negativen kot pozitiven vpliv globalizacije. Pravi, da veliko 

kritikov opozarja, da bo vpliv globalizacije v mnogih sicer bogatejših državah uničil veliko 

delovnih mest in znižal plače ali pa bo celo z zniževanjem plač, davkov, socialnih koristi in 

nadzora varovanja okolja povzročil t. i. »tekmo navzdol«, da bi lahko bila podjetja (in države) 

dovolj konkurenčna. Tudi vpliva finančnih kriz na vse predele sveta ne gre prezreti.  

 

Po drugi strani Svetličič (2004, 19) pravi, da so kritiki globalizacije v zmoti, ko govorijo, da 

plače padajo zaradi globalizacije, saj te dolgoročno rastejo vzporedno s povečanjem 

produktivnosti. Povečanje produktivnosti pa je seveda eden izmed pojavnih vidikov pozitivnih 

strani globalizacije. Obenem velja, da če hočemo hitrejšo rast oziroma razvoj gospodarstva, 

plače ne bi smele rasti hitreje od produktivnosti.  
 

Dubrovski (2006, 53) prav tako meni, da globalizacija sicer povsod predstavlja priložnost za 

povečanje splošne produktivnosti in izboljšanje življenjskega standarda, saj lahko vodi k boljši 

delitvi dela med posameznimi državami, tako da tistim z nižjo ceno delovne sile omogoča 

specializacijo za delovno intenzivne naloge, drugim, v katerih je strošek dela zelo visok, pa 

zaposlovanje delavcev na bolj produktivne načine. Podjetja lažje izkoriščajo prednosti večjih 

ekonomij obsega, kapital pa se bo usmerjal v države, ki ponujajo najboljše naložbene možnosti.  

  

Kot odgovor na nastanek globalnega trga se je v začetku osemdesetih let razvil tudi globalni 

marketing. Njegov namen je, da zaradi enakih ali podobnih potreb potrošnikov v svetu preseže 

individualne pristope ter standardizira marketinške procese, programe in splet, da bi bilo 

mogoče izkoristiti konkurenčne prednosti na globalnem nivoju. Pri tem pa se je vendarle treba 

izogniti nenačrtni in nepremišljeni standardizaciji, ki sicer lahko podjetju prinese pozitivne 

kratkoročne učinke, vendar dolgoročno naredi nepopravljivo škodo. Z razvojem globalnega 

marketinga, ki je postal osrednji pojem proučevanja, se želi poudariti razlika z mednarodnim 

marketingom, ki se nanaša na delovanje podjetja v več kot eni državi. Globalni marketing 

namreč poudarja uporabo takih marketinških pristopov in konceptov, da se upoštevajo možnosti 

celotnega globalnega trga (Dubrovski 2006, 55). 

 

Pri raziskovanju za globalni marketing imajo blagovne znamke pomembno oziroma celo 

osrednjo vlogo. Zato želimo v zaključni projektni nalogi raziskati značilnosti managementa in 

poslovanja dveh prestižnih blagovnih znamk v segmentu modne industrije. Proučili in analizirali 
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bomo dve francoski podjetji, Louis Vuitton in Hermes, ki sta na lestvici najvrednejših blagovnih 

znamk na svetu. Louis Vuittonu je uspelo na podlagi slavnih monografskih izdelkov, ki so sedaj 

dosegli svoj vrhunec. Na drugi strani imamo Hermes, znamko, ki podpira tradicijo, 

minimalizem in diskreten luksuz. Torej dve različni podjetji, dve različni zgodbi o uspehu, ki sta 

se sedaj znašli na prelomnici modne industrije, kjer bo za obstoj potrebna korenita sprememba v 

izdelavi izdelkov. Zaradi spremembe percepcije kupcev bodo diskreten luksuz in nevpadljivi 

logotipi vedno bolj zaželen trend med znamkami, ki so bile prej usmerjene k njihovemu 

kopičenju.      

 
1.2   Namen in cilji zaključne projektne naloge 

 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in proučiti nove pristope v marketingu prestižnih 

blagovnih znamk v segmentu modne industrije. Za raziskovanje in proučevanje smo izbrali 

podjetji Louis Vuitton in Hermes, na podlagi katerih bomo analizirali soočenje ter njun odziv na 

spremembe v globalnem poslovnem okolju. 

 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

-    proučiti vlogo in pomen globalizacije, 

-    proučiti vlogo in pomen managementa blagovnih znamk v mednarodnem marketingu, 

-    proučiti vlogo potrošništva in managementa prestižnih blagovnih znamk, 

-    proučiti in raziskati nove pristope blagovnih znamk v segmentu modne industrije na                                        

     primeru dveh podjetij, Louis Vuitton in Hermes. 

 
1.3   Metode za doseganje ciljev 

 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

-   metodo opisovanja ali deskripcije, 

-   metodo povzemanja ali kompilacije, 

-   metodo študije primera, 

-   metodo primerjanja ali komparacije,  

-   metodo analize  

-   metodo sinteze. 

 
1.4   Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo predpostavljali, da se klasične oblike kričečih 

logotipov blagovnih znamk umikajo in prihaja nov trend prefinjenih, nevsiljivih blagovnih 

znamk modnih izdelkov. Prav tako smo predpostavljali, da bo uspešnost strateške spremembe 

odvisna od ustrezne marketinške strategije podjetij. Omejitev, ki smo jo predvidevali pri 

izdelavi zaključne projektne naloge, je omejen dostop do potrebnih podatkov o podjetjih. Prav 

tako smo imeli omejen dostop do potrebnih virov na spletu. 
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2   GLOBALIZACIJA 

 

Na prvi pogled zelo poznan pojav, po drugi strani pa se nam zatakne že pri opredeljevanju tega 

pojma. Kljub temu da se je proces globalizacije začel že pred več kot 50 leti, še danes nimamo 

enotnega mnenja o tem procesu. Globalizacija nam je skozi vsa ta leta doprinesla toliko širine na 

vseh področjih našega življenja, da je prav zaradi njene obsežnosti težko napisati dotično 

definicijo. Zato obstaja ogromno različnih opisov, ki vsebujejo tako pozitiven kot negativen 

pogled na celoten globalizacijski proces.  

 

Na splošno globalizacijo v tem delu definiramo kot poglabljanje in širjenje dejavnosti po celem 

svetu, kar oblikuje veliko sopovezanost ter povezanost proizvodnje in potrošnje. Pravzaprav gre 

za dve bistveni sestavini: soodvisnost ter mobilnost dejavnikov in blaga, kar je posledica vseh 

vrst ekonomske svobode. To so omogočile informacijsko-komunikacijska revolucija, 

liberalizacija in deregulacija, ki so spodbudile silovito mobilnost blaga in storitev (vključno s 

tehnologijo in znanjem), ne pa toliko delovne sile. Tako dogodki na enem koncu sveta bistveno 

vplivajo na vse države in posameznike na svetu (Svetličič 2004, 22). 
 

Dubrovski (2006, 49) navaja, da je globalizacija, katere korenine z zgostitvijo nekaterih panog 

industrije ter povečanim obsegom meddržavne trgovine in pretokom investicij segajo v začetek 

20. stoletja, sam naziv pa izvira iz zgodnjih šestdesetih let, danes neizogibno izhodišče, ki ga 

morajo podjetja pri svojem poslovanju vsekakor upoštevati, ne glede na stopnjo ali vrsto njihove 

internacionalizacije, gospodarsko ali celo negospodarsko področje ter geografsko, ekonomsko 

ali politično integracijo. 
 

Po drugi strani pa nekateri v globalizaciji vidijo predvsem vzrok za poglabljanje razlik med 

državami in v njih, za rastoči kriminal, terorizem, nezakonito trgovino z drogami, intelektualno 

lastnino, ljudmi, njihovimi organi, ogroženimi vrstami, umetninami in orožjem ter strupenimi 

odpadki, za bolezni in vse druge tegobe tega sveta. Tako kot obračun s terorizmom se tudi 

prizadevanje vlad, da bi takšne nezakonite trge nadzorovale, sreča s prizadevnimi nedržavnimi 

toda iznajdljivimi in z globalizacijo okrepljenimi omrežji. Vlade bodo še naprej izgubljale to 

vojno, dokler ne bodo uveljavile nove strategije soočanja z novimi izzivi, ki sedaj oblikujejo ta 

svet, tako kot ga je nekoč konfrontacija med državami (Svetličič 2004, 11). 
 

Kljub vsemu je nerazumevanje globalizacije in njenih posledic precej neposredna posledica 

nepoznavanja tega pojava. Kot pravi Hayek: »Morda je največji vzrok vztrajnega odklonilnega 

odnosa do tržnih rešitev enostavno v neznanju in konceptualnih slabostih. To se seveda 

povezuje še s prastrahom pred neznanim.« Upoštevaje dejstvo, da med znanjem in predsodki o 

določeni stvari velja obratno sorazmerje, niti ni presenetljiv prevladujoč čustveno negativen 

odnos javnosti do globalizacije. Če česa ne poznaš in ne obvladaš, imaš o tem predsodke. In 

vendar je regionalna integracija le ena izmed pojavnih oblik globalizacije. To je le eden izmed 

paradoksov v zvezi z globalizacijo (Svetličič 2004, 10).   

 

Pa sta tako diametralno nasprotni stališči lahko pravilni? Se moramo postaviti na eno ali drugo 

stran oziroma poiskati tretjo? Očitno je, da imajo lahko oboji prav, saj globalizacija dejansko 
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pomeni različne stvari za različne ljudi, države ali njihove skupine, pač glede na posledice, ki jih 

prinaša v danem trenutku, pa tudi glede na to, kakšno je naše (ideološko) prepričanje. Odvisno 

je tudi od tega, ali k njej pristopamo bolj čustveno ali bolj racionalno, ali razmišljamo le o 

trenutnih posledicah ali dolgoročno, ali razmišljamo o alternativah globalizacije oziroma o njej 

razmišljamo bolj s stališča, kaj ukreniti, da bi pospešili pozitivne in minimizirali negativne 

učinke (Svetličič 2004, 11). 
 

Ne glede na to, da imamo o globalizaciji določene predsodke, pozitivne ali negativne, se 

moramo spoprijeti z globalizacijskem tokom, če želimo uspeti in tudi preživeti. Če so podjetja 

še nekaj let nazaj zavračala prenos poslovanja podjetja na internetno raven, je to danes že nuja, 

torej stvar preživetja. Če te ni na spletu, ne obstajaš. Prav zato je treba poznati oziroma 

prepoznati globalizacijske tokove, ki so opisani v nadaljevanju.  

 
2.1   Proces, vloga in pomen globalizacije 

 

Kako pomembna je globalizacija, lahko vidimo na primeru držav, ki delujejo nasprotno od 

svetovne skupnosti, kot so na primer Severna Koreja, Kuba, Mjanmar, Somalija in še nekatere 

druge države, ki delujejo v zaprtem gospodarstvu, temelječem na totalni izolaciji od sveta. 

Takšen način delovanja vodi v še večjo nerazvitost, revščino ter splošno pogubo, o kateri nam 

ne pričajo samo statistični podatki, temveč tudi načrtni pobegi prebivalcev iz omenjenih držav. 

Najbolj očitno pomen in vlogo globalizacije lahko vidimo v dveh državah, ki sta bili nekoč celo 

ena država in imata isti narod, danes pa sta državi nasprotij. To sta Severna Koreja kot najbolj 

zaprta država na svetu ter na drugi strani Južna Koreja, ki spada med svetovno najbolj 

dinamična gospodarstva in je ena izmed najhitreje razvijajočih se držav na svetu. Samsung, LG, 

Kia, Hyundai, Daewoo so le nekatera južnokorejska podjetja, ki danes vodijo globalno 

industrijo. Tako vidimo dve skrajnosti, totalno izoliranost od sveta ter odprtost globalnemu 

svetu, ki izboljšuje ne samo razvoj, temveč celotno blaginjo države in prebivalstva.  

 

Značilen primer aktivnega vključevanja v procese globalizacije je tudi Kitajska, ki je v zadnjih 

50 letih prehodila pot od države, katere prebivalci so umirali od lakote, do današnjega dne, ko je 

Kitajska vodilni svetovni izvoznik in druga največja gospodarska sila sveta, merjeno po 

doseženem BDP-ju. Njena vloga v svetovnem gospodarstvu se bo v prihodnje še povečevala, 

prav tako njen celoviti strateški vpliv. Tako imajo v svetu poleg klasične gospodarske triade 

(ZDA, Japonska, EU) kot treh vodilnih gospodarskih prostorov vedno večji vpliv in vlogo 

gospodarstva iz tako imenovanih hitro rastočih področij (Ruzzier in Kesič 2011, 25). 

 

Poleg Kitajske je treba omeniti tudi Indijo, ki si zelo prizadeva za intenzivnejše vključevanje v 

procese globalizacije in povečevanje vloge njenega gospodarstva v globalizacijskih procesih. 

Indija ima skoraj toliko prebivalcev kot Kitajska (1,34 mrd, skupaj pa imata kar 37 % vsega 

svetovnega prebivalstva) in skoraj nedoločljiv potencial prihodnjega strateškega gospodarskega 

razvoja. Indija je manj intenzivno vključena v procese globalizacije kot Kitajska, predvsem 

zaradi tradicionalizma, verskih vplivov, administrativnega vpliva politike in tradicionalne 

zaprtosti njenega domačega trga. Kljub temu pa se v zadnjih letih Indija pospešeno vključuje v 
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procese globalizacije in internacionalizacije, še posebej s krepitvijo indijskih multinacionalnih 

podjetij (ArcelorMittal, M&M, Tata Motors – Land Rover, Jaguar), ki so s prevzemi nekaterih 

pomembnih svetovnih podjetij potrdila svoje globalne ambicije in strateške načrte nadaljnjega 

globalnega razvoja (Ruzzier in Kesič 2011, 25). 
 

Strateško pomembno vlogo pri vključevanju v procese globalizacije imajo tudi nekatera druga 

svetovna gospodarstva. Omeniti moramo Brazilijo, ki bo imela v prihodnje še večji vpliv na 

svetovno gospodarstvo, Rusko federacijo, ki si zelo prizadeva za intenzivnejšo vključitev v širši 

svetovni gospodarski prostor in ima željo po spremembi strukture svojega gospodarskega 

sektorja, ki temelji predvsem na izvozu surovin in polizdelkov (plin, nafta, ruda, surovine), ter 

Južnoafriško republiko, ki je že sedaj vodilno gospodarstvo Afrike in pomembno vpliva na 

razvoj svetovnega gospodarstva (industrijski izdelki, surovine, storitve). Vedno bolj intenzivno 

se v globalizacijske tokove vključujejo tudi Turčija (proizvajalec bele tehnike Beko), Čile 

(prehrambni izdelki, vino, storitve), nekatere države Bližnjega vzhoda (Dubai, Oman in Bahrain 

– poleg nafte in plina tudi storitve) in tudi regije CVE – Slovaška, Romunija (Ruzzier in Kesič 

2011, 26). 

 

Iz omenjenih primerov lahko vidimo, da države, ki so se vključile v procese globalizacije, 

podjetjem niso samo omogočile, da so se prilagodila novemu poslovnemu okolju, temveč jih 

celo spodbujajo, da so čim bolj izvozno usmerjena, da širijo svoje poslovanje ter tako vplivajo 

na celotno gospodarsko rast, še večjo konkurenčnost ter še večji vpliv države v svetu.

 
2.2   Trendi razvoja globalizacije 

 

KOF (švicarski inštitut za ekonomske raziskave) ugotavlja, da se globalizacija na svetovni ravni 

povečuje že od 70. let, še posebej pa od leta 1985. Socialna integracija pa od leta 2001 stagnira. 

Na svetovni ravni socialna vključenost od leta 2001 ni napredovala, politična in gospodarska 

integracija pa sta se nadaljevali. Axel Dreher nam je pojasnil, da socialna integracija stagnira na 

zelo visoki ravni; zlasti v bogatih industrijskih državah je vključenost ljudi na socialnem 

področju dosegla tako visoko raven, da takšna rast kot pred desetimi leti skoraj ni več mogoča. 

Države so dosegle tak napredek, da jim za nadaljnjo rast »ni ostalo skoraj nič več zraka«. Kljub 

temu je v revnejših državah še prostor za izboljšanje socialne vključenosti (Razgledi 2015).  
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Spodnja preglednica prikazuje 20 vodilnih globaliziranih držav z izmerjenimi stopnjami 

gospodarske, socialne in politične globaliziranosti, na podlagi katerih je KOF izračunal skupen 

globalizacijski indeks. 

 

 

Preglednica 1:   Globalizacijski indeks KOF za leto 2014 

 

Vir: KOF Index of globalization 2014. 

 

Vedeti moramo, da so majhne in odprte države na vrhu te lestvice predvsem zaradi tega, ker 

velike države v primerjavi z majhnimi v večji meri same pokrijejo potrebe po blagu in storitvah 

(Razgledi 2015). 

 

Zanimivo je, da globalizacijski indeks KOF prikazuje, da je Azija še vedno pod povprečjem ter 

zato premalo globalizirana. Prikazovanje meritev globaliziranosti je zapleteno, saj bodo majhne 

države vedno pristale na vrhu lestvice. Majhne države morajo biti globalizirane, če želijo 

preživeti. Velika gospodarstva, kot sta na primer ZDA in Kitajska, dosežejo nižjo raven na 

globalizacijski lestvici, ker veliko več trgovine in naložb poteka znotraj njihovih meja. Kljub 

temu sta najbolj globalizirani mesti na svetu prav New York in Šanghaj. Globalizacijski indeks 

KOF je vseeno pomemben, a je treba razčleniti gospodarske, socialne in politične razsežnosti, ki 

so del skupnega indeksa, prikazanega na zgornji preglednici (Asian Century Institute 2015).  

 

Kljub vsemu globalizacijski razvojni trendi vodijo v integracijo vseh ključnih in odločilnih 

dejavnikov konkuriranja. Globalizacijski proces tako od podjetij in držav zahteva prizadevanje 

za doseganje globalne konkurenčnosti delovanja in poslovanja s povečevanjem prihodkov 
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(prodaje), povečevanjem tržnih deležev, razvojem novih tehnologij in izdelkov ter storitev in 

racionalizacijo stroškovnega vidika poslovanja. Zato globalizacija od držav in podjetij zahteva 

intenziven trud za doseganje, vzdrževanje in nenehno povečevanje globalne konkurenčnosti 

celovitega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22). 
 

Realno dejstvo današnjega, še bolj pa jutrišnjega poslovanja je intenzivna globalizacija, ki 

prinaša tako pozitivne kot negativne vsebine in posledice. Hkrati zaradi intenzivnega razvoja 

informacijsko-telekomunikacijske tehnologije vsi gledamo in hkrati vidimo ista dejstva, iste 

svetovne tržne prostore, iste izdelke, potrošnike, konkurente. Naši konkurenti niso samo podjetja 

v bližnji okolici, ampak to postajajo tudi indijski kmetje, vietnamski obrtniki, kitajski delavci, 

korejski raziskovalci, švedski načrtovalci, japonski oblikovalci, ameriški prodajalci, avstralski 

tržniki. Zato svetovni tržni prostor zaznamujejo vedno večja preglednost, konkurenčnost 

poslovanja, ki bi jo lahko poimenovali tudi hiperkonkurenčnost, in neizprosna bitka za 

dolgoročno zvestobo, zaupanje, zadovoljstvo in naklonjenost svetovnih potrošnikov, ki lahko 

izbirajo tako in toliko kot še nikoli v zgodovini (Ruzzier in Kesič 2011, 26). 
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3    MARKETING BLAGOVNIH ZNAMK 

 

Celoten proces globalizacije vpliva tudi na mednarodno poslovanje ter marketing blagovnih 

znamk. Podjetja so v želji po obstoju oziroma širjenju na tuje trge prisiljena spremeniti način 

marketinga.  

 

Zelo pomemben, mnogokrat celo ključen element uspešnega marketinškega izdelčnega tržnega 

nastopa ter vodenja pravilne strategije in politike izdelka v mednarodnem tržnem prostoru je 

njegova blagovna znamka. Blagovna znamka je poleg patentov eden osnovnih in ključnih 

elementov industrijske lastnine, ki jo podjetja, da bi zagotovila svoje konkurenčne prednosti, 

ustrezno zavarujejo in zaščitijo pri uradih za zaščito industrijske (intelektualne) lastnine in 

krovni svetovni organizaciji WIPO (Ruzzier in Kesič 2011, 128). 
 

Vsebine osnovnih in ključnih elementov marketinškega spleta v mednarodnem poslovanju 

morajo biti načrtne, sistemske, sodobne in dovolj kompleksne v smislu procesov pospešene 

globalizacije in internacionalizacije. To pa dejansko pomeni, da morajo svetovna podjetja znati 

(Ruzzier in Kesič 2011, 128):  

· načrtovati in razviti izdelke in storitve v skladu z realnimi in pričakovanimi potrebami 

svetovnih potrošnikov v izbrani, segmentirani ciljni skupini, 

· znati oblikovati prodajne pogoje v soodvisnosti z značilnostmi izdelka ali storitve ter v skladu 

z realnim pričakovanjem in možnostmi trga, na katerem je prodajna cena še vedno eden 

najpomembnejših elementov marketinškega spleta, vendar pa je treba pri oblikovanju cen 

upoštevati tudi, stroškovne, tržne, konkurenčne in dinamične elemente, 

· razviti nove ali uporabiti obstoječe distribucijske kanale, po katerih bodo izdelki ali storitve 

lahko najbolj optimalno dosegli potrošnike, 

· voditi komuniciranje tako, da bodo lahko prilagodljivo dosegli optimalne učinke, upoštevaje 

značilnosti izdelkov in storitev ter svetovnih potrošnikov in njihovih ciljnih skupin.  
 

 

Slika 1:   Proces SOSI C’TAC metodologije 
Vir: Korelc 2006. 
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Nekoč je veljalo, da je blagovna znamka ime, znak, simbol ali oblika oziroma kombinacija teh 

elementov, ki služijo za prepoznavanje in ločevanje blaga in storitev enega ali skupine podjetij 

od konkurenčnih podjetij. Takšna opredelitev blagovno znamko osiromaši ter potisne na raven 

celostne grafične podobe, ki je seveda tudi pomembna, vendar še zdaleč ni vse. Blagovna 

znamka je mnogo več kot le zunanja podoba, kajti blagovna znamka je predvsem psihološki 

konstrukt, ki zahteva psihološko orožje. Razlikovanje med posameznimi konkurenčnimi 

blagovnimi znamkami sicer lahko deloma izhaja iz trdih delov, kot je kakovost izdelkov ali 

storitev, toda najsubtilnejše razlike izhajajo iz njihovih mehkih delov, kot so vrednote, stališča, 

temperament, značaj in slog, ki sprožajo in ustvarjajo bogate in dolgotrajne asociacije ter 

občutke (Korelc 2006, 15).  

 

Močna blagovna znamka izžareva energijo, življenjski slog, dosežke, uspeh, status, spomine, 

upanje, želje, sanje, domišljijo. Zlije se s sanjami in hrepenenjem uporabnikov ter jih popelje v 

svet želene identitete. Blagovne znamke ljudem omogočajo, da vsaj v subjektivnem svetu 

postanejo to, kar si želijo, zato pogosto na krilih blagovne znamke poletijo v domišljijski svet ter 

se prepuščajo občutkom, ki jih vzbuja blagovna znamka. Blagovna znamka torej komunicira s 

svetom z vsemi svojimi sestavnimi deli in lastnostmi ter se v vsej svoji moči razcveti šele s 

skladno celoto vseh svojih delov: izdelki in storitvami, ceno, prodajnimi potmi, tržnim 

komuniciranjem, idejami in ljudmi, tehnologijo, postopki, procesi itd., zlasti pa z vrednotami, 

normami, filozofijo, temperamentom, značajem in slogom. Blagovna znamka je medsebojno 

neločljivo povezana, razmeroma skladna, dolgoročno naravnana, enotno usmerjena, usklajena in 

prepletena celota vseh otipljivih in neotipljivih delov podjetja, vse tja do poslanstva, vizije, 

strategije, strojev, zgradb, ljudi, izdelkov, tržnega komuniciranja in celo partnerjev ter kupcev 

(Korelc 2006, 17). 

 

Z dolgotrajnim bolj ali manj intenzivnim oglaševanjem se tako oblikuje še dodaten bolj ali manj 

splošno sprejet pomen določene znamke. Sicer pa oglaševanje izbira najrazličnejše pristope. 

Njihov skupni imenovalec je vplivati na vedenje in obnašanje naslovnikov, da bi se ti odločili za 

nakup prav določenega proizvoda zaradi neke njegove posebnosti. Podjetja sanjajo o tem, da bi 

razumela obnašanje potrošnika, da bi lahko okoli njega sklenila obroč, mu ponudila pravi 

izdelek ob pravem času, predvsem pa ga prepričala, da je izdelek, ki ga ponujajo, prilagojen 

njegovim potrebam (Jadek 2008, 38). 

 
3.1   Vloga in pomen blagovne znamke 

 

Pod pojmom funkcije znamke v pravu znamk razumemo naloge, ki jih znamka ima ali bi jih 

lahko imela in uresničevala. S pojmom gospodarske funkcije znamke označujemo učinke in 

možnosti izrabe teh učinkov znamke v gospodarskem življenju. Funkcija znamke oblikuje 

sposobnost njene sporočilnosti. Človek na najrazličnejše načine izkorišča komunikacijske 

sposobnosti znamke. Namen komunikacije, ekonomsko vzeto, pa je kar najbolj zmanjšati 

stroške preprečevanja nesporazumov in stroške komuniciranja nasploh (Jadek 2008, 39). 
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Kot opisuje Jadek (2008, 39), je vloga blagovne znamke omogočati komercialno komunikacijo. 

Vzpostavlja namreč neposredno komunikacijo med proizvajalcem in uporabnikom. Znamka 

omogoča reklamiranje izdelkov in druge oblike stika z javnostmi. S tem lajša nastop 

proizvajalcev na trgu v najširšem pomenu besede. Dolgotrajnejša uporaba neke znamke v 

povezavi z določenim blagom ali storitvami v zavesti ljudi vzbudi in opredeli pomen, ki je 

drugačen od tistega, ki ga znamka sama morebiti ima. Znamki lastna je sposobnost, da se v 

zavesti lahko pojavlja vedno v zvezi z določenimi storitvami. 
 

Vsaka znamka, ki se uporablja, daje neko informacijo. Znamke so se in se uporabljajo prav 

zaradi sporočanja. Komercialna komunikacija z znamko se začne, ko znamka pridobi 

razlikovalni učinek. To je takrat, ko naslovniku sporoči, da se z njo označeni proizvodi ločijo od 

množice enakovrstnih ali za zamenjavo sposobnih proizvodov. Jasno je, da ta začetna stopnja 

informacije o proizvodu ne zadošča za uspešen nastop na trgu. Dejstvo je, da si potrošniki 

želimo o proizvodu izvedeti kar največ. Bolj ko je proizvod drag in redkeje ko se odločamo za 

nakup določenega proizvoda, več informacij želimo imeti pred nakupom. Tudi pri opisovalnih 

znamkah, ki povedo nekaj neposredno o proizvodu, ta informacija navadno še ne zadošča za 

odločitev o nakupu (Jadek 2008, 37). 

 

Ekonomski in komercialni pomen znamke sta rezultat razvoja množične proizvodnje, načina 

distribucije in potrošništva. Znamke s svojo sporočilno močjo znižajo potrošnikove stroške 

raziskave, ki naj bi jo opravil pred nakupom. Polna cena proizvoda je namreč seštevek 

potrošnikovih stroškov raziskave trga in cene proizvoda. Če potrošnik prvih nima, ker že 

razpolaga z vsemi informacijami o želenem nakupu, je za proizvod pripravljen plačati višjo ceno 

(Jadek 2008, 53). 

 

 

Slika 2:   Kako blagovna znamka vpliva na rezultat uspešnosti podjetja 

Vir: Branding Strategy Insider 2013. 

 

Znamka (tudi) z oglaševanjem sčasoma postane nosilka posrednih informacij o proizvodu in 

proizvajalcu, saj jo naslovniki začnejo povezovati ne le z informacijo, ki jo znamka daje s 

trgovske police, to je z njenim prvotnim razlikovalnim učinkom, temveč z množico informacij iz 

oglasov. Doseganje takšnega učinka znamke pri oglaševanju je odvisno (med drugim) tudi od 

značilnosti znamke same in njej lastnega razlikovalnega učinka. Zato naj bi bili enkratnost in 

redkost znamke včasih pomembnejši za uspeh oglaševanja kot kakovost proizvoda, na katerega 

se oglaševanje nanaša. Toda če se znamka sčasoma popolnoma identificira z vrsto proizvoda, ki 

ga označuje, izgubi sposobnost sporočanja v komercialni komunikaciji, ker je izgubila 

razlikovalni pomen (Jadek 2008, 38). 

 

percepcija 
kupcev  
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Gabrijan in Snoj (2012, 61) navajata pomembno sposobnost blagovnih znamk, da vplivajo na 

način, kako ljudje zaznavajo izdelke. Proces zaznavanja izdelka z znamko igra ključno vlogo pri 

nastajanju imidža znamke, ki pogosto pomembno vpliva na nakupno vedenje ciljnih skupin. 

Ključno vprašanje torej ni, kateri izdelek je najboljši, temveč kateri izdelek se ljudem zdi 

najboljši. Znamke izdelkov torej »signalizirajo« kupcem (in drugim segmentom javnosti, op. p.) 

sposobnost izdelka za reševanje določenega problema in sporočajo o možnosti zadovoljitve 

potreb. 

 
3.2   Vloga in pomen prestižnih izdelkov 

 

Še 30 let nazaj luksuzne blagovne znamke niso igrale večje vloge v svetu. Sčasoma, ko so se 

manjša družinska podjetja razvila v mednarodne korporacije, so skupaj s tem izdelki prešli v 

blagovne znamke, zaradi česar je nastal sektor luksuzne modne industrije, ki ga danes uvrščamo 

med eno najpomembnejših panog industrije na svetu. V zadnjih 25 letih se je sektor luksuzne 

modne industrije povečal za desetkrat. Večina blagovnih znamk je sicer usmerjena v prikaz 

svojih prednosti pred konkurenco, pri luksuznih blagovnih znamkah pa se blagovnih znamk ne 

primerja med seboj, kajti luksuzne blagovne znamke se osredotočajo samo na sebe kot 

individuum in prikazujejo svojo zgodbo. Luksuzna industrija vključuje prestižne blagovne 

znamke, ki določajo stopnjo odličnosti, kjer pomembno vlogo igra branding (Morisset 2014). 

 

Globalno povpraševanje po luksuznih dobrinah močno in hitro narašča in ima vsako leto več kot 

200 milijard dolarjev letne prodaje. Potrošniki to blago kupijo iz različnih razlogov, med drugim 

tudi zato, ker jim posreduje občutke statusa, bogastva in ekskluzivnosti. Ti nakupi vodijo druge, 

da hitro sklepajo o naravi oziroma percepciji kupca. Zatorej uporaba in prikazovanje luksuznih 

izdelkov lahko izzoveta različne občutke na strani uporabnika (McFerran 2014). 

 

Imetnik znamke lahko oblikuje »močno« znamko le, če je pripravljen vzdrževati konstantno 

kakovost proizvodov. Ob spreminjajoči se kakovosti proizvodov informacija, posredovana z 

oglaševanjem, ne bi bila dovolj učinkovita in kupci ne bi bili pripravljeni plačevati nanje 

prenesenih stroškov oglaševanja. Znamke imajo tako v nekem pogledu sposobnost, da 

uveljavljajo same sebe. Na tak način je mogoče pridobiti ugled le, če je zagotovljeno učinkovito 

pravno varstvo pred kršitvijo znamke, ki je predpostavka spodbude ohranjanja kakovosti 

proizvodov. Ugled prispeva k povečanju prodaje, konstantnosti pričakovanega dohodka in višji 

ceni. To ceno so potrošniki pripravljeni plačati, ker jim ni treba raziskovati trga in se lahko 

zanesejo na ustrezno in pričakovano kakovost. Investicija v ustvarjanje in vzdrževanje znamke 

je zato zaželena, saj znamka, ko postane dovolj znana, ustrezno razlikuje blago glede na izvor. 

To omogoča prodajalcem, da se jim s prodajo kakovostnega blaga povrnejo stroški, ki so jih 

imeli z oblikovanjem »goodwilla« (Jadek 2008, 53). 
 

Dobra blagovna znamka izdelka ali storitve mora imeti nekaj točno določenih lastnosti, ki ji 

zagotavljajo uspeh na trgu. Izražati mora dobre lastnosti izdelka ali storitve, biti mora kratka, 

preprosta in razumljiva, prepoznavna in preprosta za zapomniti, biti mora sodobna in všečna, 

lahko izgovorljiva v našem in tujem jeziku in predvsem mora biti edinstvena. Bolj kot blagovne 

znamke izdelkov in storitev v ospredje prihajajo t. i. osebne blagovne znamke (osebno ime in 
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priimek). V tujini tovrstne blagovne znamke rastejo kot gobe po dežju, še posebej med svetovno 

znanimi obrazi iz sveta glasbe in filma (Žagar 2014). 

 

Močna blagovna znamka med drugim omogoča postavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar 

vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je vir pogajalske moči, omogoča lažje širjenje 

asortimenta in uvajanje novih izdelkov ter odpira vrata do novih kupcev in na nove trge. 

Dodatno olajša načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, ki si z zvestobo blagovni znamki 

ustvari razmeroma stalen krog kupcev, ter podjetju celo omogoči, da se izogne dobršnemu delu 

stroškov pri trženju (Korelc 2006, 15).  
 

 

 
 

Slika 3:   Diamantni prerez poslovne in digitalne inteligence blagovne znamke  
Vir: Vertic 2014. 

 

Z luksuzno znamko je treba upravljati zelo intuitivno, kar je težko. Treba je omejiti ponudbo, 

vendar paziti, da ne bi preveč razjezili ljudi, ki želijo kupovati. Moč luksuzne znamke upade, če 

je preveč izpostavljena. S ceno tega ne moreš dobro upravljati, kajti denar pri takšnih ljudeh ni 

omejitev (Stojan 2012). 

 

Blagovne znamke živijo in umrejo – luksuzne blagovne znamke preživijo. Dediščina blagovne 

znamke ima pri luksuznih blagovnih znamkah posebno vlogo. Večina blagovnih znamk po 

določenem obdobju propade, so odkupljene ali pa združene z drugimi večjimi podjetji. Podjetja 

se rodijo, živijo, razvijejo in umrejo. Toda v luksuzni industriji morajo za doseganje statusa 

ikone znamke preživeti in obstati več kot 50 let, da dosežejo močan vtis v mislih potrošnikov 

(Gutsaz in Gilles 2013, 6). 
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4   POTROŠNIŠTVO IN PRESTIŽNA BLAGOVNA ZNAMKA 

 

Luksuzne blagovne znamke ustvarjajo izdelke, ki so neuporabni, saj ne zadovoljujejo 

potrošnikovih potreb, temveč potrošnikove sanje, ki pa so neomejene. Luksuznih blagovnih 

znamk zato ne moremo primerjati med seboj, saj ustvarjajo izdelke, ki so edinstveni. Ker 

delujejo v zelo širokem tržnem segmentu, obstaja segmentacija glede na cenovno razporeditev, 

segmenti pa so za potrošnika bolj ali manj dosegljivi (Morisset 2014).  

 
4.1   Pomen segmentacije  

 

Barnard (2005, 24) opisuje, da moda potrebuje določeno vrsto družbene organizacije. Ta 

družbena organizacija mora biti takšna, da vsebuje različne družbene razrede, ki pa morajo biti 

neenaki glede oblasti in statusa; urejeni morajo biti hierarhično. Družbena mobilnost, tako 

možna kot tudi zaželena, mora biti običajno kot kvišku usmerjeno gibanje od razreda do razreda. 

 

 
 

Slika 4:   Delitev luksuza 3A 

Vir: Bain & Company 2012. 

 

Chevalier in Mazzalovo (2012, 18) predstavljata tri segmente luksuza: 

•   Absolutni luksuz (ang. absolute) predstavlja nedostopno razkošje včasih ročno izdelanih 

ekskluzivnih proizvodov znamk, kot so: Hermes, Alexander McQueen, Church’s, Asprey, 

Jimmy Choo. 

•   Aspiracijski luksuz (ang. aspirational) predstavlja proizvode, ki so v resnici drage replike 

posameznih modelov, znamk, kot so: Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Tom Ford, 

Vivienne Westwood, Paul Smith. 
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•  Dostopni luksuz (ang. accessible) predstavlja vse proizvode, proizvedene v tovarnah oziroma 

delavnicah v večjih količinah, znamk, kot so: Salvatore Ferragamo, Burberry, Hugo Boss, 

Tiffany & Co, Max Mara. 

 

Omenjeni segmenti luksuza (zgornja piramida 3A) predstavljajo samo zgornji del piramide, pod 

katero se nahajajo še premium izdelki (npr. Diesel, Replay), masovne blagovne znamke (npr. 

Nike, Gap) in masovni trg drugih trgovskih blagovnih znamk. Če torej vzamemo tri 

najosnovnejše sloje piramide, je delitev naslednja: višji, srednji in nižji razred. 

 

Kot pravi Stojan (2012), je trženje v srednjem razredu najtežje, ker želijo potrošniki čim boljšo 

kakovost za čim nižjo ceno. Potrošniki so tudi pripravljeni varčevati pri porabi denarja za 

znamke srednjega razreda, da bi kupili svoj »predmet poželenja« luksuzne narave. Srednji 

razred ustvari premalo dodane vrednosti, nizkocenovni produkti pa uspevajo samo z ekonomijo 

obsega – a zdi se, da slovenski proizvajalci tega fizično ne zmorejo. Zato je lahko njihov 

potencial v trženju luksuznih dobrin in znamk. 

 

V srednjem razredu je resda najtežje poslovati, zato si vsako podjetje želi preiti v višji razred ali 

pa v obratno smer, k proizvodnji, ki temelji na ekonomiji obsega. Doseči višji sloj pa je vse prej 

kot preprosto. Vrh tržne piramide uspe doseči samo izbranim podjetjem, ki potem lahko uživajo 

uspeh in občudovanje okolice. Kako doseči višji sloj, je vprašanje, na katerega ni konkretnega 

odgovora. Zato obstajajo samo osnovne strategije na podlagi skupnih meril določenih uspešnih 

blagovnih znamk, ki delujejo v segmentu luksuzne industrije.  

 

Tri merila pozicioniranja trga luksuznih izdelkov (Paraschiv 2009, 3): 

-    materialna vrednost: redkost, kakovost in predstavitev izdelka, 

-    nematerialne vrednote: imidž, ki okrepi pozicioniranje, 

-    distanca potrošnikov: nedostopnost, cena, selektivna distribucijska mreža. 

 

Devet bistvenih atributov za poslovanje z luksuznimi izdelki (Paraschiv 2009, 3): 

-    lepota (ang. beauty), 

-    kreativnost (ang. quality), 

-    edinstvenost (ang. uniqueness), 

-    resnica (ang. truth), 

-    pogum (ang. bravery), 

-    odgovornost (ang. responsibility), 

-    pozornost do podrobnosti (ang. attention to detail), 

-    preprostost (ang. simplicity), 

-    igrivost (ang. playfulness). 

 
4.2   Značilnosti prestižnih blagovnih znamk  

 

Luksuzne blagovne znamke pogosto identificiramo oziroma povezujemo s kakovostjo, identiteto 

in ceno, kar pa so ne nazadnje tudi značilnosti znamk, ki ne spadajo v segment luksuza. 

Marketing luksuznih izdelkov je prav gotovo eden izmed najbolj zapletenih. Kaj torej naredi 
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luksuzno znamko, kot so Louis Vuitton, Chanel ali Hermes, zaželeno? Moč vpliva na 

potrošnikova čustva je stopnja, ki jo želi doseči vsako podjetje, kajti ko enkrat doseže čustva 

potrošnika, ima vpliv, ki ustvarja imidž. Imidž podjetja je zasidran v potrošnikih in ga je skoraj 

nemogoče spremeniti, zato je za podjetje lahko usodno, če vzbudi napačna čustva (Morisset 

2014). 

 

Kljub vsemu obstaja osnovna teorija 8P, ki jo opredeljuje Arora (2013, 5-19) in je steber trženja 

luksuzne blagovne znamke. 

 

Rodovnik 

Večina luksuznih blagovnih znamk ima bogat rodovnik in izjemno zgodovino, ki sta neločljiv 

del blagovne znamke in vzbujata neke vrste mističnost. Ta mističnost je običajno zgrajena okoli 

legendarnega ustanovitelja, ki ima značaj preteklosti in je sestavni del zgodbe blagovne znamke 

in blagovne znamke osebnosti. Torej potrošniki ne kupijo izdelka znamke Cartier, Chanel ali 

Louis Vuitton samo zaradi učinkovitosti izdelka, ampak na potrošnikovo podzavest vplivajo 

dediščina bogatega rodu, legendaren ustanovitelj in leta mojstrstva, ki so znamko pripeljala na 

sam vrh. Heine (2012, 101) nam na podlagi tega nakazuje paradoks razkošja trženja luksuznih 

izdelkov: 

 

 

 

Redkost 

Večinoma je dejanska redkost naravno pogojena; žlahtne kovine so na primer naravna redkost. 

Na drugi strani imamo redkost, ki je umetno pogojena, saj blagovne znamke poskušajo ohraniti 

vtis, da je blaga malo. Prodaja masovnih proizvodov namreč povzroči nižjo vrednost izdelka in 

tako proizvod izgubi ekskluzivno vrednost na trgu. Na primer, ko so pralne stroje začeli 

proizvajati v velikem obsegu, se je njihova vrednost zmanjšala, saj zato niso več veljali za 

luksuzen izdelek. Ne samo, da morajo luksuzne blagovne znamke ustvariti vtis redkosti dobrin, 

poleg tega morajo omejiti dostop do nakupa svojih izdelkov ter odpreti prodajne kanale le za 

izbrane osebe, tako imenovano elito. Tako morajo blagovne znamke omogočiti selektiven 

dostop do svojih izdelkov. Tako je na primer obleko Chanel ali torbico Birkin mogoče kupiti 

samo v izbranih trgovinah oziroma z rezervacijo. Heine (2012, 103) nam nakazuje paradoks 

distribucije, ki obravnava temeljno protislovje med razkošjem in marketingom: 

 

 

 
 

 

Cena 

Cena igra precej pomembno vlogo pri tem, kako potrošniki dojemajo luksuzne blagovne 

znamke. Potrošniki radi ustvarjajo duhovno veličino cenovnega razreda, v katerem blagovna 

znamka deluje. Zaznana vrednost produkta pogosto ni povezana s stroški proizvodnje, saj je 

cena izdelka, cena potrošnikovih sanj. Zato je pomembno, da imajo izdelki luksuznih blagovnih 

znamk ustrezno ceno, saj bi cena, ki je nižja od pričakovanja potrošnika in njegove 

S tem blagovna znamka velja za »najboljše od najboljših za najboljše«, saj s karizmo in 

ponosom luksuz ustreza filozofsko-sociološkemu razumevanju in najširšemu obsegu 

razkošja, ki vsebuje vse vire zaželenosti in presega vse tisto, kar je potrebno in navadno. 

Luksuzne blagovne znamke si prizadevajo za rast poslovanja, ampak povečanje obsega 

prodaje zmanjša redkost ter s tem luksuzno podobo. Kot posledica vpliva tudi na število 

prodanih proizvodov, kar pomeni, da uspehi luksuznih blagovnih znamk ogrožajo njihove 

prihodnje uspehe. 
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pripravljenosti za nakup, lahko škodovala vrednosti blagovne znamke. Prav tako morajo biti 

luksuzne znamke previdne, da ne tvegajo svoje podobe z raznimi popusti, kar Heine (2012, 102) 

zajema z naslednjim fenomenom:  

 

 

 

 

Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so pri luksuznih blagovnih znamkah pomembni za širjenje podobe blagovne 

znamke, s čimer subtilno vplivajo na javno mnenje in tako vzdržujejo povezavo s potrošniki.  
 

Znane osebnosti 

Znane osebnosti oziroma zvezdniki so eden ključnih elementov trženjskega spleta v oglaševanju 

luksuznih blagovnih znamk in še naprej združujejo pozornost, verodostojnost in vpliv. Javne 

osebnosti so lahko filmski zvezdniki, glasbeniki, športniki, člani kraljevih družin in celo 

oblikovalci sami. Preko znanih osebnostih se blagovna znamka predstavlja na nevsiljive načine, 

kot na primer na rdečih preprogah, kjer strategija nošenja oblek znanih oblikovalcev odstrani 

vtis prodaje, medtem ko je blagovna znamka še vedno promovirana in se zdi, da je kot del 

življenja znanih osebnosti, s čimer pozitivno vpliva na vedenje potrošnika, vrednost blagovne 

znamke in nakupne namene. Heine (2012, 105) nam paradoks komunikacije z javnostmi v 

povezavi z znanimi osebnostmi nakazuje takole: 

 

 
 

 

Ta paradoks se nanaša na poznavalce blagovnih znamk, ki delujejo kot individualistični 

potrošniki, s čimer lahko izražajo svoj izredni življenjski slog in razlikovanje od drugih. Z 

naraščajočo ozaveščenostjo pa blagovna znamka privlači potrošnike, ki kupijo enak izdelek, kot 

ga imajo njihovi vzorniki. To pa moti prvotne potrošnike, katerih glavni motiv je, da se 

razlikujejo od drugih. Zato je pomembno, da blagovna znamka najprej zaščiti svoje prvotne 

potrošnike in svojo komunikacijo osredotoči prav na njih (Heine 2012, 105). 

 

Prostor 

Okolje blagovne znamke, lokacija trgovine, prodajalčeva predstavitev ter druge podrobnosti so 

ključnega pomena pri ustvarjanju edinstvene izkušnje za potrošnika. Današnji potrošniki, ki 

kupujejo luksuzne izdelke, vse pogosteje iščejo nekaj več od tipične prefinjenosti, elegantne 

predstavitve ali celo ekskluzivnih povabil, privilegiranih predogledov. Zaradi vse večje ponudbe 

luksuznih blagovnih znamk in hitrega pojava masovnih blagovnih znamk so luksuzni potrošniki 

postali bolj pristranski in zahtevni. Iščejo še bolj izobraženo in strokovno pomoč oziroma 

svetovalce, ki so zaupanja vredni in jim znajo pomagati pri uresničevanju njihovih želja. Ne 

samo, da je to pripeljalo do novih poslovnih ponudb, luksuzne blagovne znamke vedno več 

vlagajo tudi v izobraževanje svojih zaposlenih. Prav tako je treba omeniti, da blagovna znamka 

ni omejena na fizično okolje, ampak se razteza na različna okolja, kjer se še bolj poveže s 

potrošniki. To sega do zelo selektivne niše medijev, kjer se blagovna znamka oglašuje v športu,  

umetnosti in drugih dogodkih.  

V nasprotju z masovnimi tržnimi proizvodi povečanje ozaveščenosti o luksuzni blagovni 

znamki ne pomeni nujno, da to vodi k rasti, ampak prej k padcu povpraševanja. 

V nasprotju z masovnimi tržnimi proizvodi znižanje cen luksuznih izdelkov v dolgoročnem 

obdobju običajno vodi k zmanjšanju povpraševanja. 



17 

 

Prisotnost 

Prisotnost blagovne znamke se nanaša na dve ravni – na raven izdelka in na raven izkušnje. 

Raven izdelka mora izpolnjevati funkcionalne in utilitaristične lastnosti izdelka ter uresničitev 

njegovih praktičnih fizičnih lastnosti – kakovosti, odličnosti, natančnosti, materialov, 

edinstvenega dizajna, izredne zmogljivosti izdelka, tehnologije in inovacije. Raven izkušnje pa 

mora izpolniti čustveno vrednost blagovne znamke, ki jo potrošnik kupuje. Luksuzna znamka 

mora doseči čustveno vrednost blagovne znamke, ki celo presega sam izdelek. Zatorej morajo 

biti blagovne znamke vedno prepričane o svoji viziji in je ne smejo nenehno spreminjati in 

prilagajati novim tržnim trendom in kratkoročnim potrošniškim pričakovanjem.  

 

Persona 

Persona luksuzne znamke je niz človeških lastnosti, ki so povezane z blagovno znamko. Aaker 

je razvil najbolj uveljavljen teoretičen okvir persone blagovne znamke in lestvico za merjenje le-

te; pri tem se opira na raziskave o petih velikih dimenzijah človeške osebnosti (Big Five human 

personality dimensions). Te dimenzije so: modernost, ekscentričnost, razkošje, elitizem in moč. 

Modernost opisuje časovno perspektivo blagovne znamke, ki je lahko bodisi v preteklosti, 

sedanjosti ali prihodnosti. Ekscentričnost opisuje raven neskladja z družbenimi normami in 

pričakovanji. Razkošje se nanaša na raven simbolov bogastva – ti simboli zajemajo širok spekter 

vpadljivih logotipov in dragocenih materialov. Elitizem zajema raven statusa in ekskluzivnosti, 

ki se kaže v blagovni znamki. Moč blagovne znamke pa opisuje stopnjo moškosti blagovne 

znamke. Kategorizacija osebnostnih lastnosti luksuznih blagovnih znamk oglaševalcem 

zagotavlja okvir za analizo čustvenih podob luksuznih blagovnih znamk in razvoj persone 

luksuzne blagovne znamke, tako imenovane »aure«, »čarobnosti« ali DNK-ja blagovne znamke 

(Heine 2012, 164). 

 

Teorija 8P ima torej nekaj elementov Kotlerjeve teorije 4P z dodanimi štirimi koncepti, ki so 

ključni za trženje luksuzne blagovne znamke. Če združimo vse komponente, lahko vidimo, da 

ima vsaka uspešna blagovna znamka v ozadju svojo zgodbo, s katero vzbudi čustva potrošnika, 

na podlagi katerih se vrednost blagovne znamke še poveča in z leti le še bolj narašča.  
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4.3   Nov marketinški pristop prestižnih blagovnih znamk  
 

Eden izmed relativno novih trendov komunikacije luksuznih blagovnih znamk je snemanje 

časovno dolgih reklam ali kratkih filmskih izsekov, s pomočjo katerih privabijo spletno 

občinstvo. Jasno je, da blagovne znamke iščejo povezavo med poznanimi tiskanimi mediji ter 

hitro razvijajočim se internetnim svetom. Prav tako se je izkazalo, da v teh nekaj minutah 

gledalec jasno spozna podobo in zgodbo blagovne znamke. Blagovne znamke so prav z 

namenom čustvene povezanosti še bolj raziskovale digitalni prostor, kjer je bil cilj ustvariti 

resnično afiniteto z blagovno znamko, ki presega produkt do te mere, da potrošnik meni, da je 

našel sorodno dušo (Morisset 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Če primerjamo podjetji Cartier in Van Cleef & Arpels, vidimo, da delujeta v istem segmentu 

luksuzne industrije (izdelava nakita), a z različnima zgodbama. Simbol Cartierja predstavlja 

leopard, ki vzbuja moč, samozavest, pogum – s temi čustvi se dotakne potrošnikov, ki si želijo 

enakih vrednot (Morisset 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6:   Reklama Van Cleef & Arpels in zgodba v izdelku 

Vir: Van Cleef & Arpels 2012. 

 

 

            Slika 5:   Reklama L'odyssée de Cartier in zgodba v izdelku 

           Vir: Cartier 2012. 
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Na drugi strani je podjetje Van Cleef & Arpels, ki je nastalo na podlagi resnične zgodbe o 

ljubezni, ki je polna pravljične mističnosti in poetov, svojo zgodbo vpeljalo v vse izdelke in 

potrošniki se ponovno identificirajo z omenjeno zgodbo in čustvi. Zgodbo vpeljejo v sam 

izdelek, zato potrošniki dejansko nosijo zgodbo in zgodba ni samo beseda (Morisset 2014). 

 

Medtem ko je vizualna identiteta luksuzne blagovne znamke dokaj stabilen dejavnik, je 

oglaševanje bolj dinamično in vsestransko. Pomembno vlogo ima poreklo blagovne znamke, 

ključnega pomena pa je biti v koraku z novostmi in trenutnimi trendi, kar prispeva k trajnemu 

pomenu blagovne znamke. Zato pri oglaševanju luksuzne blagovne znamke ni dovolj samo želja 

po ustvarjanju sezonskih kolekcij, ampak mora oglaševanje hkrati povečati trend znamke, s 

čimer ustvarimo znamko, ki je nenehno želena in navdihujoča (Morisset 2014).  
 

Ko je Cartier ustvaril film L'Odyssée de Cartier, je učinek tega krajšega filma ustvaril val 

navdušenja ter ponosa med prodajalci. Okrepil je povezavo z blagovno znamko, saj je dobil 

veliko pozitivnih povratnih informacij od vseh vrst medijev. Niso ga pohvalili samo najvišji 

managerji, temveč vsi zaposleni. Spodbudil je poseben občutek, saj lahko zaradi tega filma 

začutimo resnično zavezo ter ponos pri celotnem osebju po vsem svetu (Merk 2014, 102).  
 

Video učinki torej ne vplivajo le na potrošnike, temveč na celotno podjetje, kar je 

najpomembnejše. Prodajalec, ki s ponosom predstavlja blagovno znamko, ima prav gotovo 

veliko večji vpliv na potrošnike, ki vstopijo v prodajne prostore. Zato je zelo pomembno, da 

začnemo v osrčju podjetja, torej pri zaposlenih, kajti oni so v stiku s potrošniki, ki ustvarjajo 

končni učinek – prodajo.  

 
4.4   Management prestižnih izdelkov v mednarodnem poslovanju 

 

Kot smo torej spoznali, namen luksuznih blagovnih znamk ni izpolnjevanje potreb, ampak 

ustvarjanje sanj. Prav tako ne prodajajo česar koli komur koli, ampak gre za ekskluzivnost in 

zato ne delujejo na podlagi povpraševanja. Luksuzne blagovne znamke so unikatne, izdelujejo 

precizne izdelke in delujejo na trgu, ki je neomejen. Vse to se na prvi pogled zdi sanjsko, a 

delovati v tem segmentu še zdaleč ni preprosto. Vedno namreč obstaja neko ravnovesje, kajti 

več ko prodaš, več strank imaš, več strank ko imaš, več produktov ustvariš, več produktov ko 

ustvariš, več izgubiš (element edinstvenosti). Tega si luksuzne blagovne znamke ne smejo 

privoščiti, saj gre za edinstvenost, ki ni primerljiva, gre za edinstveno strategijo DNK blagovne 

znamke (Morisset 2014). 
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Vir: Milward Brown 2014. 

 

Večina upravljavcev luksuznih blagovnih znamk je optimističnih zaradi trenutnega stanja v 

panogi luksuznih dobrin, saj pričakujejo povečanje prihodkov na račun najbogatejših kupcev 

oziroma posameznikov s t. i. izjemno visoko neto vrednostjo. Kot kaže poročilo o stanju na trgu 

luksuzne raziskovalne hiše Wealth-X, kar 80 odstotkov upravljavcev luksuznih blagovnih 

znamk v naslednjem trimesečju pričakuje povečanje prihodkov, od tega jih približno tretjina 

meni, da bo povečanje prihodkov več kot 10-odstotno. 77 odstotkov vprašanih direktorjev 

luksuznih podjetij pravi, da so zaznali večje povpraševanje najbogatejših strank, 64 odstotkov pa 

jih verjame, da bodo ti kupci tudi več nakupovali. Po njihovem mnenju bodo največjo rast 

prihodkov dosegli v Aziji in Severni Ameriki. Dve tretjini vprašanih pričakuje, da bo Azija 

največ prispevala k četrtletni rasti prihodkov v hotelirskem sektorju. Večina vprašanih 

upravljavcev luksuznih znamk (71 odstotkov) upa na širitev na nove trge, podoben delež (76 

odstotkov) pa jih trdi, da je med njihovimi strankami večina domačinov in ne turistov. In kako te 

znamke dosežejo svojo ciljno javnost? Tri četrtine vprašanih pravi, da jo dosežejo s pomočjo 

dogodkov, polovica pa jih navaja, da je več kot 50 odstotkov njihovega celotnega marketinškega 

proračuna namenjenega ravno marketingu, usmerjenemu na najbogatejše stranke (Mmarketing 

2014).  

 

Preglednica 2:   Prvih deset vodilnih luksuznih blagovnih znamk 
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Kot navaja Sudarsan (2013, 27), pri luksuzni blagovni znamki ne gre za prepričevanje 

potrošnikov, naj izberejo luksuzno blagovno znamko pred konkurenco. Gre za to, da potrošnik 

vidi znamko kot edino možno izbiro za uresničitev njegove želje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7:   Segmentacija luksuzne znamke na podlagi fizičnih in psiholoških atributov 

Vir: Sudarsan 2013. 

 

Skupek vseh treh segmentov luksuzne blagovne znamke (psihološki, psihosocialni ter fizični 

atributi) predstavlja imidž vsake luksuzne blagovne znamke. Vse komponente, ki sestavljajo 

imidž, morajo biti popolno sestavljene. To je ena izmed značilnosti luksuznih blagovnih znamk, 

kjer je vse od izdelave izdelka do distribucijskega trženja v celoti izpopolnjeno ter je napaka v 

samo enem segmentu lahko usodna za celotno podobo blagovne znamke.   
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5   PREOBRAT PRESTIŽNIH BLAGOVNIH ZNAMK 

 

Luksuzne blagovne znamke so vedno narekovale trende v modni industriji, a sedaj je prišlo do 

preobrata, saj je kopičenje logotipov doseglo svoj vrhunec. Potrošniki si ne želijo več vidnega, 

kričečega luksuza, temveč diskretne in nevpadljive izdelke. Sprememba želja potrošnikov je 

povzročila preobrat luksuznih blagovnih znamk, kajti za podjetja, ki ne bodo sledila potrebam 

potrošnikov, je to lahko usodno. 

 
5.1   Nevidni prestiž namesto kričečega 

 

Zasičenost z logotipi ni redek družbenoekonomski pojav, saj je v zadnjih 30 letih do nje prišlo 

vsako desetletje. Scenarij, podoben temu, ki ga trenutno spremljamo v kitajskih mestih, 

Pekingu, Šanghaju in Hongkongu, je v začetku devetdesetih let zajel ameriške in evropske 

prestolnice, v katerih je logotip LV posledično izgubil priljubljenost, zato se je preselil v 

province. V začetku 21. stoletja se je zgodil še en »logocentrični« zaton, ki je odprl pot razvoju 

blagovnih znamk subtilnega luksuza, kot je Bottega Veneta, ki je iz male družinske manufakture 

zrasla v globalno podjetje z zaslužkom skoraj milijardo evrov na leto. Nekoč so megablagovne 

znamke razvajale okus Američanov in Evropejcev, zdaj pa računajo na rekordne dobičke od 

kitajskih turistov. Zaradi carine in davkov je luksuzno blago na Kitajskem 50 odstotkov dražje, 

zato se po nakupih raje odpravijo v ZDA ali Evropo, čeprav kaže, da bo tudi tega kmalu konec 

(Kač 2013). 

 

 

Slika 8:   Ikonična torbica Hermès Birkin  
Vir: Blogdafruit 2014. 

 

Pojem luksuza se je po recesijskem potresu leta 2008 drastično spremenil. Manj je ponovno 

postalo več in potrošniki so se množično obračali k minimalnemu luksuzu, kakršnega 

reklamirata Céline in Hermès. Arnault si je od nekdaj želel, da bi njegove hiše ustvarile 

legendaren modni imidž, kakršnega je predstavljal Hermès. Ne glede na to, kateri trend vlada v 

modnih revijah in na ulicah, je Hermès že desetletja ultimativni simbol razkošja in francoskega 

šika. Čeprav mu noro oglaševanje, ekscentrične revije in vpadljive torbe niso najbolj všeč, 

njegova prodaja še vedno raste. Tako ni čudno, da je prav Hermès za Vuittona od nekdaj 
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največji trn v peti. Trg luksuza se spreminja celo v Aziji, ki se je kot zadnja odrekla logomaniji. 

Louis Vuitton je pod Jacobsovo taktirko s svojim agresivnim oglaševanjem postal preveč 

vpadljiv, z razvojem številnih izdelkov pa tudi bolj dostopen. Tisti, ki si niso mogli privoščiti 

torbe, so tolažbo našli v Sprousejevem šalu ali majhni denarnici. A, roko na srce, luksuz ne 

prenaša dostopnosti in prevelike množičnosti, saj prav na ta način izgublja tisto, kar predstavlja: 

vzdušje prestiža (Windschnurer 2014). 

 

Največji konglomerat luksuznih izdelkov Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) je januarja 

objavil novico, da so v preteklem letu zaslužili 21,6 milijona evrov, kar je od leta 2011 

rekordno povečanje, in to za kar neverjetnih 19 odstotkov. Vendar analitiki trga opozarjajo na 

upočasnjevanje rasti na Kitajskem, ki je globalni sinonim za luksuz. Louis Vui tton je imel 

prav na Kitajskem lani najpočasnejšo rast po letu 2009. Blagovnim znamkam drugih 

konglomeratov, Pinault Printemps Redouta oziroma PPR-ja, kot sta Gucci in Burberry, se na 

tem trgu prav tako ni uresničila pričakovana rast. Za lastnika omenjenih konglomeratov, 

Arnaulta in Pinaulta, to pomeni zaskrbljujoče opozorilo, naj čim prej prilagodijo poslovanje 

in se vrnejo na začrtano pot k rasti dobička. Louis Vuitton in Gucci sta bila med prvimi, ki so 

se odpravili na kitajski trg in kot po tekočem traku odpirali butike v Pekingu in Šanghaju. 

Čeprav so te blagovne znamke prepoznavne po »logocentričnosti«, Euromonitorjevi analitiki 

ocenjujejo, da je glavni razlog upočasnjevanja rasti prav to, da so vedno bolj sofisticirani in 

zahtevni kitajski potrošniki zasičeni z logotipi (Kač 2013).  

 

Podobno kot izkušeni zahodni potrošniki so prerasli fazo zapravljivosti in ne padajo več na 

»bling« učinek; razvili so okus nevsiljivih poznavalcev, ki so usmerjeni k prefinjenemu 

luksuzu unikatnih in visokokakovostnih izdelkov ter storitev. Pojav zasičenosti z luksuznimi 

blagovnimi znamkami dokazuje tudi padec prodaje nevsiljivih znamk, ki nimajo trgovine na 

vsakem vogalu. Po podatkih Bloomberga, multinacionalne medijske korporacije, ki spremlja 

dogajanje na svetovnem finančnem trgu in poroča o njem, to velja za znamke, kot sta 

Hermès, ki ima na Kitajskem 21 trgovin, in Prada, ki jih ima samo 20, v nasprotju z 

Burberryjem, ki jih ima kar 66, in Guccijem s 54 trgovinami. V Tokiu ima 90 odstotkov 20-

letnic torbico Louis Vuitton, v Hongkongu pa najdemo več Guccijevih in Hermèsovih trgovin 

kot v Parizu. »Skoraj 50 odstotkov luksuznega blaga se proda v Aziji, 25 odstotkov od tega 

so preteklo leto pokupili Kitajci in prvič prehiteli Američane,« ugotavlja Bloombergova 

analitičarka Deborah Aitken. In čeprav so potrošniki v Pekingu in Šanghaju že razvili bolj 

prefinjen okus, blagovnim znamkam ostaja še širjenje v milijonska mesta tako imenovanega 

drugega in tretjega sveta, kjer so kupci željni »logocentričnih« statusnih simbolov (Kač 

2013). 

 
5.2   Značilnosti soočanja podjetij s spremembami 
 

Da je zasičenost z logotipi očiten znak, da je čas za spremembe, dokazuje tudi kolekcija Marca 

Jacobsa za Louis Vuitton, ki jo je predstavil brez enega samega logotipa. Njegovo dejanje je v 

skladu z nedavno izjavo LVMH-jevega Bernarda Arnaulta, da bi se lahko dobiček Louisa 

Vuittona povečal tudi z desetimi novimi izdelki s prepoznavnim monogramom, vendar 
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dolgoročno to ne bi bila dobra strategija. Tudi lastnik PPR-ja, François-Henri Pinault, ne miruje. 

Že pred tremi leti je najavil velik preobrat v delovanju svojih blagovnih znamk (Gucci, 

Burberry, takrat še Yves Saint Laurent, Balenciaga ...) k diskretnejšemu luksuzu in manj 

vpadljivim logotipom (Kač 2013). 

 

Bilo je le še vprašanje časa, kdaj se bo nekoč mogočni logotip LV izkazal za dvorezni meč, ki 

ga bo ena najbolj znanih modnih hiš na svetu uperila sama vase. V devetdesetih letih so bili 

logotipi statusni simbol na novo situiranih Rusov, pozneje je logomanija povsem prevzela tudi 

Kitajce, ki so pustošili po butikih Louis Vuitton. Pred vhodom njihove največje trgovine v 

Parizu so kupci potrpežljivo čakali ure in ure. Vse pokomunistične dežele so v Louisu Vuittonu 

videle isti čar zahoda, kot so ga v sedemdesetih letih naši starši v ameriških hlačah iz džinsa. 

Prebrisani Bernard Arnault je pametno izkoristil ta modni virus, ki je prihajal z vzhoda, in polnil 

svoje globoke žepe. Pa vendar je tudi sam vedel, da klasični LV hitro in nujno potrebuje niz 

interpretacij na isto temo (Windschnurer 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9:   Ikonična torbica Speedy Louis Vuitton  

Vir: Purseblog 2014. 

 

Konec devetdesetih let so kupci začeli prisegati na originalne logotipe, medtem ko se je Louis 

Vuitton nadvse želel razširiti kot luksuzna hiša prét-â-porter. Na sceno je stopila glavna urednica 

ameriškega Voguea, Anna Wintour, ki je do tedaj v Givenchy oziroma Dior že namestila Johna 

Galliana. Anna je v mladem oblikovalcu Marcu Jacobsu videla rešitev za Louis Vuitton. 

Njegova linija je bila sicer preveč ekscentrična za ameriški trg, zato je Jacobs kot gostujoči 

oblikovalec oziroma svetovalec taval po Evropi od ene poslovne družbe do druge. Najbogatejši 

Francoz na svetu se je odločil tvegati in je poslušal kraljico Wintour, ki je zagotavljala, da bo 

Vogue nesporno sledil novi eri luksuznega Vuittona, ki svoje korenine vleče od daljnega leta 

1854 (Windschnurer 2014). 

 

Kocka je padla in Marc je leta 1997 stopil na čelo Vuittona in izzval pozornost modnega sveta. 

Še vedno se je govorilo o njegovi kultni grunge kolekciji za hišo Perry Ellis, zaradi katere je 

postal slaven, a so ga zaradi nje tudi odpustili. Vuittonova kolekcija prét-â-porter je bila na 

začetku zastavljena kot poligon za predstavljanje modnih dodatkov, predvsem torb, ki še danes 
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pomenijo 80 odstotkov prodaje. Konzorcij LVMH, ki upravlja to slavno hišo, v resnici od 

Jacobsa ni nikoli pričakoval, da bo prodajal oblačila, temveč da jih bo preoblikoval, tako da bo 

zaokrožil čarobno sliko vseh mogočih usnjenih dodatkov, ki jih bo Vuitton ponujal v svojih 

butikih po svetu. Marc se je izkazal za zadetek v polno, saj mu je z megalomanskimi revijami in 

pogosto briljantnimi kolekcijami uspelo ustvariti novo sliko te blagovne znamke. Zaradi njega je 

Louis Vuitton postal modni hit, hiša, katere modni dodatki so bili priljubljeni pri vojski 

oblikovalcev, ki so se še pred leti norčevali iz odvisnikov od LV-ja (Windschnurer 2014). 

 

Ko govorimo o luksuznem blagu, je vse stvar percepcije. Ortodoksna luksuzna blagovna 

znamka bi raje propadla, kot dovolila, da jo dojemamo kot običajno. Da bi se izognili 

banalnosti, ki grozi prevelikemu številu dostopnih blagovnih znamk, tudi Pinault in Arnault 

glede odpiranja trgovin načrtujeta bolj konservativen pristop. Potrošniki so začeli kupovati 

specializirane izdelke še neuveljavljenih blagovnih znamk in perspektivnih oblikovalcev. Kot 

pri velikih nogometnih klubih so lovci na modne talente začeli rekrutirati tudi mlade upe. 

Louis Vuitton je lani uvedel šolnino za oblikovalca na londonskem Central Saint Martins, 

PPR (kmalu Kering) pa je na newyorški Parsons School of Design razpisal natečaj  za 

najboljšega študenta, ki je lahko opravljal pripravništvo v hiši Alexander McQueen ali Gucci 

(Kač 2013). 
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6   EMPIRIČNI DEL – PROUČEVANJE STRATEGIJE VODILNIH PRESTIŽNIH 
BLAGOVNIH ZNAMK 

 

Francija je že od nekdaj veljala za vodilno državo v svetu modne industrije. Pariz je prestolnica 

mode, ki ima poleg Milana, Londona in New Yorka velik vpliv na mednarodne trende, kjer 

oblikovanje, proizvodnja in prodaja modnih izdelkov ter tudi dogodki, kot so tedni mode in 

sejmi, ustvarjajo pomembne gospodarske rezultate. Najuspešnejša modna blagovna znamka na 

svetu, Louis Vuitton, ter takoj za njo podjetje Hermes sta začela kot družinski podjetji. 

Ustanovitelja obeh podjetij sta že na začetku delovanja sprejela odločitev, da bosta spremenila 

življenje več generacijam.  

 
6.1   Razvoj mednarodnega poslovanja podjetij Louis Vuitton in Hermes 

 

Rast luksuznega trga je povezana s profesionalizacijo luksuzne industrije. Desetletja, včasih celo 

stoletja so bila luksuzna podjetja v družinski lasti, osredotočena na proizvodnjo brez kakršnega 

koli strokovnega trženja in marketinškega načrtovanja. Prelomno točko je zaznamovala 

združitev hiš Louis Vuitton in Moët Hennessy (Moët – šampanjska hiša in Hennessy – 

proizvajalec konjaka) v LVMH leta 1987. Leto zatem je v podjetje vstopil Bernard Arnault, ki je 

LVMH usmeril, tako da je postal vodilno podjetje na luksuznem trgu, z več kot 60 luksuznimi 

blagovnimi znamkami, vrednimi več kot 57 milijard evrov (Heine 2012, 4). 

 

Kot opisuje Vegelj (2014), se je zgodba o podjetju Louis Vuitton začela tako, kot se začnejo vse 

zares dobre zgodbe: s praktično idejo in obrtniškim znanjem. Louis Vuitton je leta 1854 

ugotovil, da bi s pravokotnimi kovčki iz platna lahko rešil številne potovalne težave – 

pravokotna oblika je omogočala varčevanje s prostorom, platno pa je poskrbelo, da so bili 

kovčki lahki in priročnejši za prenašanje. Kmalu po nastanku so idejo pograbili številni drugi 

proizvajalci in Vuitton je, da bi se zaščitil pred ponaredki, leta 1857 kovčke iz originalne sive 

prebarval v rjavo-bež kombinacijo; ta je v naslednjih letih dobila še značilni monogram LV ter 

simbole, ki so izhajali iz japonske umetnosti. Posebna naročila za oblikovanje usnjenih izdelkov 

je začel dobivati iz tujine, zato je moral svoje poslovanje razširiti preko francoskih meja.  

 

Zaradi rastoče priljubljenosti prestižnih kovčkov je podjetje leta 1885 v središču Londona, na 

ulici Oxford odprlo prvo prodajalno, izdelke pa zaščitilo s patentom. Leta 1913 je Louis Vuitton 

odprl prvo prodajalno na Elizejskih poljanah v Parizu (označili so jo za »biser med vsemi 

Vuittonovimi trgovinami«) in se postopoma razširil v Združene države Amerike, od tam pa na 

Japonsko, v Korejo in na Kitajsko. Začetek 20. stoletja je pomenil rojstvo torbice znamke 

Speedy, ki je skupaj z modeloma Papillon in Neverfull še danes najbolje prodajan Vuittonov 

izdelek (Vegelj 2014). 

 

Pozneje je podjetje poleg platna začelo uporabljati usnje in na trg poslalo kolekcije denarnic, 

kozmetičnih kovčkov in številnih drugih manjših izdelkov, ki so skupaj z originalnimi 

potovalnimi kovčki sestavljali dediščino Louisa Vuittona. Leta 1987 je nastal konglomerat 

LVMH, ki je v središče postavil prav hišo Louis Vuitton, kreativno vodstvo pa zaupal 

ameriškemu oblikovalcu Marcu Jacobsu, ki je poskrbel za prvo linijo oblačil (na trg so jo dali 
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leta 1998) in s številnimi novimi linijami blagovno znamko povzdignil na modni Olimp. Danes 

strokovnjaki vrednost hiše Louis Vuitton ocenjujejo na 26 milijard dolarjev, kar jo umešča na 

lestvico 30 najvrednejših podjetij na svetu (Vegelj 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10:   Ikona LV – skiciran monogram iz leta 1896 

Vir: Ilvoelv 2014. 

 

Prepoznavni monogram z inicialkami je leta 1896 ustvaril sin Louisa Vuittona, Georges Vuitton, 

da bi preprečil ponarejanje. Ironično je danes prav ta glavni razlog za ponarejanje. Ponaredkov 

je veliko – od vseh izdelkov na trgu, ki nosijo znak Louis Vuitton, naj bi bil le 1 % avtentičnih. 

Za preprečevanje ponarejanja podjetje podrobno nadzoruje distribucijo svojih izdelkov. 

Prodajajo jih le v svojih butikih, redko pa tudi v nekaterih oddelkih trgovskih centrov. Zaradi 

boljšega nadzora nad internetno distribucijo je podjetje za prodajo nekaterih izdelkov 

pooblastilo Luxury.com. Prav tako so originalne torbice LV narejene iz enega samega kosa 

usnja, kjer monogrami niso nikoli zarezani (Oto-lj 2014). 

 

Modno hišo Hermes je leta 1836 ustanovil Thierry Hermes. Znana je kot podjetje z jahalno 

opremo iz najboljšega usnja. Družina Hermes jo upravlja že več kot 200 let. Danes proizvaja 

oblačila, zlatnino, prtljago, parfume itd. Thierryjev naslednik Emile Maurice Hermes je na 

začetku 20. stoletja proizvodnjo jahalne opreme razširil še na letalsko, avtomobilsko in 

železniško področje. Podjetje se je leta 1879 preselilo v Pariz, kjer je še danes glavna trgovina in 

delavnica Hermesa (Oto-lj 2014). 

 

Leta 1902 je Hermes osvojil trge, kot so Nemčija, Belgija, Poljska in Rusija; izdelke so 

dobavljali predvsem evropskim kraljevim družinam (Zimmerman 2009, 2).   
 

Leta 1926 so začeli proizvajati modne artikle, kot so kravate, svileni šali, torbice in potovalni 

kovčki. Najbolj znani so svileni šali. Prvi svilen šal v njihovi kolekciji je bil narejen leta 1928 v 

Lyonu. Vsi šali so ročno tiskani, po navadi s saharsko-nomadskimi motivi. Pri določenih artiklih 

uporabljajo redke materiale, kot so krokodilja koža in dragoceni kamni. Proizvodnja ene torbice 

traja 18 do 24 ur. Ne uporabljajo tekočih trakov, saj celotno torbico izdela en delavec. Od leta 

1951 so razvili več vrst parfumov. Med ženskimi parfumi so to Kelly Caleche, Eau de 

Marveilles, Faubourg, Caleche, Rouge Heimes, Hiris, Parfum d'Hermes in Amagone. Poleg 
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parfumov se ukvarjajo tudi z nakitom. Leta 1997 so k sodelovanju povabili kreatorja Martina 

Margielo, ki je za Hermes oblikoval vse do leta 2003, nato je njegovo mesto zasedel Jean Paul 

Gaultier (Oto-lj 2014). 

 

 

 

 

V letnem poročilu je prikazano, da ima LVMH 23,1-odstotni delež v podjetju Hermes, več 

informacij v zvezi s tem pa poročilo ne vsebuje. Sicer ima LVMH v večini blagovnih znamk v 

vsaki skupini 100-odstotno lastništvo in skoraj vedno večinski delež. Zanimiva je tudi 

povezanost z Diorjem, saj LVMH v svoj portfolio vključuje samo Diorjeve parfume in ure, ne 

pa oblačil. Tehnično poenostavljeno ima torej LVMH manjšinjski delež v Diorju, a kljub vsemu 

je omenjena povezava zelo nejasna, saj je ne more razbrati niti Forbes (Quiddity 2015).  

 

LVMH ima z upravljanjem več kot 60 različnih podjetij tako v lasti večinski delež vseh 

največjih luksuznih blagovnih znamk na svetu. Zelo redka so podjetja, ki delujejo neodvisno, 

kot na primer Hermes. Hermes je eno izmed osmih podjetij, ki delujejo neodvisno. Tako vidimo, 

da svet luksuznih blagovnih znamk le ni tako velik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11:   Hermesov logotip 

Vir: Pursuits 2014. 
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Na spodnji sliki vidimo, da ima LVMH pod okriljem ogromno število luksuznih blagovnih 

znamk, razporejenih v šest glavnih kategorij. Poleg prvotne mreže modnih izdelkov, ur, nakita, 

kozmetike in parfumov vključuje tudi vino in žgane pijače (Moët & Chandon, Dom Pérignon, 

Hennessy & Co ...) ter selektivno maloprodajo, kot na primer luksuzna križarjenja, trgovski 

center Le Bon Marché, Luxury DFS na vseh večjih letališčih, in ponuja druge aktivnosti, kot so: 

časopis Les Echos, luksuzna plovila Van Lent Shipyard, zabaviščni park Jardin d'Acclimatation 

in še več.  
 

 

 

Slika 12:   Zemljevid prestižnih blagovnih znamk pod okriljem LVMH-ja in Hermesa 

Vir: Quiddity 2015. 

 

Z večino luksuznih blagovnih znamk na svetu upravljajo samo trije konglomerati: LVMH, ki 

upravlja z največjim številom blagovnih znamk na svetu, Richemont (blagovne znamke Cartier, 

MontBlanc, Van Cleef & Arpels ...) ter PPR (blagovne znamke Gucci, Yves Saint Laurent, 

Balenciaga, Stella McCartney ...). Vsi konglomerati imajo odlično marketinško strategijo, saj 

tržijo edinstvene luksuzne blagovne znamke, kjer vsaka predstavlja svoj individuum, imidž in 

svojo vrsto kupcev (Gunelius 2012).   
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6.2   Primerjava poslovanja podjetij Louis Vuitton in Hermes 

 

LVMH je največji svetovni proizvajalec luksuznih dobrin z več kot 60 blagovnimi znamkami, 

kar vključuje tudi največjega svetovnega oblikovalca, podjetje Louis Vuitton. V letu 2014 mu je 

uspelo prodati za 57 milijard evrov izdelkov, kar je pomemben mejnik v zgodovini podjetja. Ker 

je rast povpraševanja močno odvisna od osebnega premoženja potrošnikov, je zaradi visoke 

gospodarske rasti v azijskih državah (brez Japonske) rast prihodkov v tej regiji največja. Po 

segmentih je največjo rast prihodkov in dobička beležila divizija ure in nakit, sledi pa divizija 

mode in usnjenih izdelkov (Perspektiva DZU 2015). 

 

Na drugi strani je Hermes International, ki je najbolj znan po usnjenih torbicah, katerih cena je 

tudi desetkrat višja od Vuittonovih. Zaradi visokih marž in pričakovane nadpovprečne rasti 

poslovanja v prihodnjih letih je v zadnjem kvartalu lanskega leta v lastniško strukturo vstopil 

LVMH, zaradi česar je morala družina, ki obvladuje podjetje, sprejeti obrambno strategijo pred 

prevzemom (Perspektiva DZU 2015).  

 

Pri ameriškem poslovnem tedniku Bloomberg je evidenca podjetij za leto 2014, kot zapisano 

spodaj (Roberts 2014): 

 
 

Preglednica 3:   Evidenca podjetij Louis Vuitton in Hermes za leto 2014 

Hermès International SCA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 

Vrednost blagovne znamke:   21,8 milijarde $  Vrednost blagovne znamke:  25,9 milijarde $ 

Predsednik uprave: g. Patrick Thomas Predsednik in CEO: g. Bernard Arnault 

Ustanovljeno:  1836 Ustanovljeno:  1859 

Država:  Francija Država:  Francija 

Zaposlenih:  11.037 Zaposlenih:  19.000 

Prodaja:  4,99 milijarde $  Prodaja:  9,4 milijarde $ 

1-letna vrednostna sprememba:  20 % 1-letna vrednostna sprememba:  16 % 

Vložki za oglaševanje podjetja: 4,5 milijona $  Vložki za oglaševanje podjetja:  4,2 milijona $ 

Forbesova lestvica inovativnih podjetij:  #13. 

mesto 

Forbesova lestvica inovativnih podjetij:  #57. 

mesto 

Forbesova lestvica najvrednejših podjetij:  

#53. mesto 

Forbesova lestvica najvrednejših podjetij:  #10. 

mesto 

Vir: Roberts 2014. 
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6.3   Strategija managementa prestižnih blagovnih znamk – identiteta 

 

Večina luksuznih blagovnih znamk ima močno stališče do tega, kaj je luksuz. V razkošju ima 

identiteta velik pomen, kajti prevzema mit znamke in njeno osebnost. Potrošniki izbirajo 

znamke podobno kot prijatelje, na podlagi povezave in zaupanja, zato se strategija managementa 

prestižnih blagovnih znamk skriva v analizi DNK. Vsaka luksuzna blagovna znamka ima 

analizo DNK, pri kateri moramo skozi celotno zgodovino ter vse do danes označiti glavne 

vidike, zaradi katerih je luksuzna blagovna znamka tako uspešna. DNK luksuzne blagovne 

znamke je anatomija, pri kateri ugotavljamo, kaj naredi znamko to, kar je, ter kaj je tisto, kar 

naredi tako podjetje boljše in drugačno od drugih. Ko lahko prepoznamo blagovno znamko, še 

preden vidimo oznako njenega imena, pomeni, da je bila blagovna znamka pri svoji analizi 

DNK uspešna (Morisset 2014). 

 

Identiteta izraža opredmetene in neopredmetene posebne značilnosti blagovne znamke, tiste, 

zaradi katerih je znamka to, kar je, brez katerih bi bila nekaj drugega. Identiteta je negovana že 

od začetka nastanka podjetja in vsebuje njegovo dediščino in vse, kar mu daje svojevrstnost, 

edinstvenost, vrednote in koristi. To je DNK blagovne znamke oziroma genetika blagovne 

znamke. Prav tako vključuje otipljive in neotipljive elemente, na podlagi  katerih je priznana in 

poznana tako med različnimi izdelki kot v trgovinah, zunanjem okolju, oglaševanju in 

komunikaciji (Kapferer 2012, 147).  

 

Identiteta luksuzne blagovne znamke tako prispeva k izgradnji identitete njenih strank. To je 

tudi eden izmed razlogov, zakaj se mora blagovna znamka analizirati kot holistična celota, kjer 

simbolno razsežnost blagovnih znamk predstavlja pet bistvenih vidikov, ki so povezani skupaj 

(Kapferer 2012, 148). 

 Slika 13:   Namen luksuzne blagovne znamke – spiralni krog 

Vir: Gutsaz in Gilles 2013. 
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Upravitelji luksuznih blagovnih znamk morajo uspešno rešiti dve ključni vprašanji, ki sta v 

spiralnem krogu (Gutsaz in Gilles 2013, 55-56): 

1.   Ohraniti ključne elemente, ki so se prenašali iz roda v rod, da negujejo DNK blagovne 

znamke. 

Za dosego tega cilja je treba imeti v mislih vizijo in dediščino ustanovitelja ter ju zelo previdno 

uporabljati. Prav tako je ključnega pomena razumevanje osrednjega elementa – ročnega dela, ki 

je edinstveno in specifično za vsako kategorijo (ure, nakit, moda itd.). Prizadevati si je treba za 

trdne odnose z ljudmi, ki so odgovorni za osnovne elemente upravljanja luksuznih blagovnih 

znamk in poznajo zgodovino podjetja ter imajo izkušnje, ki so jih dobili od svojih vrstnikov in 

mentorjev. Pomembno je torej razumeti kritične elemente upravljanja luksuznih blagovnih 

znamk – nadzora izdelka in distribucije. 

2.  Zgraditi privlačno »mesto za delo«, ki zbuja strast in zaupanje v tiste, ki morajo negovati 

DNK blagovne znamke, da lahko raste in se revitalizira.  

Glavno vprašanje, s katerim se soočajo luksuzne blagovne znamke, je, kako pritegniti talente, ki 

so sposobni ustvarjati nove izdelke, ki jih kupci pričakujejo; novi izdelki morajo biti tako izraziti 

kot v skladu s prejšnjimi ikonami, ki so bile najbolj prodajane. Druga kritična točka je nenehno 

usposabljanje managerjev, ki mora biti specifično korporativno kulturološko, kar jim omogoča 

večjo strokovnost in vedenje v slogu ambasadorjev blagovnih znamk. Hkrati osrednji pomen 

predstavljajo: 

· ohranitev ključnih kompetenc, zlasti tistih, ki so se razvijale z blagovno znamko, 

· ljudje, ki so odgovorni za ključne veščine (urar, stilist itd.), 

· izjemno prodajno osebje, ki predstavlja kritične »kontaktne točke« za stranke in gradi močan 

ter oseben odnos s strankami: dosedanje najvišje ravni storitev, pripovedovanje zgodb o 

blagovni znamki, ki bodo pomagale obdržati zveste kupce. 

 
6.4   Analiza in primerjava identitete podjetij Louis Vuitton in Hermes 

 

V nadaljevanju predstavljamo anatomijo blagovnih znamk Louis Vuitton in Hermes, torej DNK, 

kompetence in izdelke, kar ustvarja celotno identiteto vsake uspešne blagovne znamke in je 

jedro, ki ga mora podjetje za nadaljnje uspešno poslovanje natančno in premišljeno upravljati.  
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Slika 14:   Anatomija blagovne znamke Louis Vuitton 

Vir: Morisset 2014. 

 

Na podjetje Louis Vuitton so vplivala potovanja, zaradi katerih je podjetje tudi delovalo – 

izdelovanje opreme za potovanja. Louis Vuitton s potovanji odkriva različne kulture in s tem 

resnico sveta in življenja. Skozi potovanja odkrivamo in spoznavamo samega sebe, skozi 

pridobljene izkušnje tako lažje razumemo sebe in okolico. Louis Vuitton prikazuje resnično 

podobo življenja in čeprav so nekateri trenutki boleči, nam dajo novo spoznanje in upanje za 

prihodnost (Morisset 2014). 
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Slika 15:   Anatomija blagovne znamke Hermes 

Vir: Morisset 2014. 
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Na podjetje Hermes je prav gotovo najbolj vplivala konjeniška kultura, zaradi katere je podjetje 

sprva tudi delovalo. Prav tako Hermes s potovanji odkriva lepote sveta in s tem različne kulture. 

Velik poudarek je na lepoti narave, kajti umetnost Hermesa je spoštovanje letnih časov, ki nas 

opominjajo, da je lepota narave nekaj najlepšega. Pri Hermesu je vse igra s kodami, kjer včasih 

konja zamenja slon ali katera druga žival, ampak konj vedno pride nazaj. Hermes ima torej rad 

lepoto, ki je univerzalna. Marsikatera blagovna znamka poveličuje in uveljavlja sebe kot 

najboljšega (npr. »mi smo francoska znamka«), Hermes pa ves svet dojema enakovredno, ne 

glede na izvor in delovanje (Morisset 2014).  

 

Obe blagovni znamki sta ključna izkustvena ponudnika, obe vplivata na potrošnika, da začuti in 

pridobi izkušnjo blagovne znamke. Že ko stranka vstopi v njuno trgovino, se v njej zaradi 

ambienta, postavitve, kakovosti prodajalčevega pristopa, storitve, ki je izvedena edinstveno, 

prav tako kot sami izdelki, izoblikuje čustven odnos in znamka ustvari edinstveno doživetje, ki 

si ga bo kupec zapomnil. Ko stranka odpre revijo, ki prikazuje oglas blagovne znamke, ko v 

kakšni drugi reviji prebere o oblikovalcu, ko je povabljena na modno revijo, ko vidi svojega 

najljubšega pevca/igralca/športnika, ki predstavlja znamko, se čustva okrepijo. To je tudi glavni 

razlog, da je za razvoj blagovne znamke njeno poslovanje in uspešno nadaljevanje DNK s 

celotno identiteto tako pomembno (Gutsaz in Gilles 2013, 19).    

 
6.5   Predlogi za razvoj in ugotovitve sprememb v strategiji proučevanih podjetij   
 

V preteklosti je bilo na področju poslovanja luksuznih blagovnih znamk zlato pravilo, da se 

potrošnikov ne sprašuje, kaj si želijo, temveč jim je treba povedati, kaj morajo imeti. Obstaja 

široka paleta razlogov, zakaj poslušanje potrošnikov ne pripomore kaj dosti h gradnji luksuzne 

blagovne znamke, saj morajo luksuzne blagovne znamke ustvarjati prihodnost ter venomer 

odražati inovativnost in brezčasnost. Kljub vsemu je sedaj prišlo do preobrata; potrošniki so 

ustvarili spremembo, zaradi katere so se podjetja za nadaljnji obstoj in uspešno delovanje 

primorana soočiti s korenitimi spremembami (Morisset 2014). 

 

Kot pravi Karl Lagerfeld, slog nikoli ne sme vzbujati vtisa zastarelosti. Treba se je ločiti od 

starega in ponovno najti nov slog. Še tako idealne rešitve so omejene s časom, zato ne smemo 

čakati, da se določen izdelek neha prodajati; uničiti ga moramo sami, še preden se položaj 

obrne. Zato je vedno treba reči: »Moja najboljša kolekcija je naslednja kolekcija. Kar sem že 

naredil, me ne zanima več.« Drugače ne moremo napredovati. Ustvarjalnosti ne moremo 

prisiliti. Če nek dizajn prvič ne učinkuje tako, kot bi moral, je treba narediti nekaj popolnoma 

drugega (Oto-lj 2014, 15). 

 

Navade porabnikov se v zadnjih letih spreminjajo hitreje, kot so se pred tem. Za to obstajajo 

trije razlogi: razširjena ponudba (nove vrste trgovin), tehnološki razvoj (spletne trgovine in 

druge oblike uporabe spleta pri nakupovanju) ter gospodarska kriza, ki je prinesla večjo 

preudarnost pri porabi nasploh. Raven porabe in način kupovanja sta se spremenila, spreminja se 

tudi odnos do kupovanja nasploh. Pred krizo je trgovec narekoval smernice, zdaj pa je prej 

obrnjeno – bolj se trgovci prilagajajo porabniku (Šubic 2014).  
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Slika 16:   Ocena trga potrošniških luksuznih izdelkov v prihodnosti (2013–2030) 
Vir: Morelli 2014. 

 

Tako Morelli (2014, 52) interpretira shemo evolucijskega razvoja luksuznih potrošnikov v 

prihodnosti:   

· Nov potrošniški segment predstavljajo: generacija Z, afriški trg ter nov profil potrošnikov. 

· Novi potrošniki iz trenutnih profilov so: generacija Y, večinoma kitajski trg in razvijajoči se 

trgi. 

· Razvoj trenutnih potrošnikov predstavljajo: generaciji X in Y, vedno večji poudarek na 

kitajskem trgu. 

 

Spremenila sta se tudi raven porabe in odnos do nakupovanja pri kupcih luksuznih izdelkov. 

Luksuzne blagovne znamke omenjeno spremembo opažajo predvsem na globalni ravni, saj se 

potrošnja z zahoda seli na vzhod. Zgornji graf nam prikazuje spremembe potrošnikov luksuznih 

izdelkov med letoma 2013 in 2030. Vidimo, da bo trenutna vrsta potrošnikov skoraj poniknila, 

na drugi strani pa imamo vzpon novih profilov potrošnikov, ne samo s Kitajske, temveč tudi iz 

Afrike. 

 

Prihodnost bo prinesla kar nekaj korenitih sprememb v delovanju luksuzne modne industrije. 

Modne blagovne znamke lahko že sedaj pričakujejo nov segment potrošnikov iz afriških držav 

in generacije Z, kljub temu pa bo večinski potrošniški trg vsaj do leta 2030 še vedno na 

Kitajskem.  

 

Preučevane spremembe, ki so ključne za nadaljnjo uspešno poslovanje in so hkrati predlogi za 

razvoj, so naslednje:   

1. soočanje z novim segmentom potrošnikov iz afriških držav in njegova preučitev ter 

pripravljena strategija vstopa na omenjeni trg; 

2. zadovoljevanje potreb kitajskih potrošnikov, ki so prerasli izdelke, nasičene z logotipi; 

3. posledična potreba po ustvarjanju izdelkov, ki predstavljajo diskreten in nevpadljiv luksuz; 

4. večji poudarek na spletnih potrošnikih in spletnem poslovanju; 

5. nov marketinški pristop – snemanje kratkih filmskih izsekov.  
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Spremembe so se pokazale predvsem ob sprejetju informacijsko-komunikacijske tehnologije, v 

katero se Louis Vuitton in Hermes sedaj intenzivno vključujeta, saj jima prinaša še večje 

priložnosti in uspehe v poslovanju. Nova marketinška strategija snemanja časovno dolgih 

reklam, kratkih filmskih izsekov in modnih revij privablja spletno občinstvo ter vključuje 

potrošnike v prostor, ki ni več namenjen samo izbrancem in eliti, temveč je odprt tudi za širše 

množice. Nedavno je Louis Vuitton požel ogromen uspeh, ko je ustvaril modno revijo s 

spektakularno predstavo potovanja vlaka LV Express iz Pariza do Šanghaja. Osredji dogodek je 

bil pravi starinski parni vlak, iz katerega so izstopili modeli, ki so nosili klasične kose oblačil, in 

njihovi nosači z razkošno prtljago. Še preden je prišlo do glavnega dogodka, prihoda vlaka v 

Šanghaj, je bil ključni element ustvarjanje promocije in zgodbe ter naznanitev samega dogodka.  

 

Dnevno so objavljali posnetke, slike potovanja vlaka ter kampanjo Train Express širili tudi 

preko socialnih medijev. Tako je Louis Vuitton želel razširiti blagovno znamko na sam vrh, z 

luksuzno potovalno idejo pa je prikazal potovanje kot nepozabno izkušnjo ter ljudi, ki jih srečaš 

na poti, kar ne nazadnje predstavlja večjo vrednost kot sam cilj potovanja (Carr 2012).  

 

 

Slika 17:   Modna revija Louis Vuitton z zgodbo LV Train Express 

Vir: Tradesy 2013. 
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Na drugi strani Hermes še nikoli ni imel večjih odmevnih kampanj, temveč ostaja pri svoji 

klasiki, ki ne izstopa, temveč predstavlja diskreten luksuz. Filmski izseki ter modne revije 

odražajo brezčasnost, a ves čas ostajajo zvesti svoji DNK in poudarjajo konjeniški slog tako v 

oblačilih kot samem ambientu predstavitve. Kljub temu da je njihov simbol konj, za svoje 

marketinške strategije uporabljajo tudi druge živali, a le za kratek čas, kajti konj vedno pride 

nazaj. Tako želijo sporočiti, da vse živali predstavljajo lepoto narave in posebnost, in se 

približati ljudem z različnih koncev sveta, saj Hermes spoštuje celoten univerzum in ga 

raznolikost in drugačnost navdušujeta.  

 

 

Strategija Hermesa se vedno bolj obrestuje, Louis Vuitton pa zaradi trenutnih sprememb 

poskuša ustvariti Hermesov diskreten luksuz, vendar ne sme pozabiti na svoj DNK, ki je zgrajen 

ravno v nasprotni smeri. Zato Louis Vuitton s pomočjo različnih promocijskih aktivnosti 

postopoma ustvarja osveženo podobo blagovne znamke. Omenjena strategija je najmanj 

tvegana, saj so ob ponudbi novih, nekoliko drugačnih izdelkov še vedno na voljo osnovni 

izdelki; s tem je tveganje razpršeno in je ustvarjeno boljše poslovno izhodišče za prihodnje 

delovanje.  

Slika 18:   Hermesova modna revija s simbolno konjeniško zgodbo 

Vir: Livincool 2010. 
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7   SKLEP 

 

Ena najpomembnejših besed v luksuznem poslovanju so sanje. Blagovne znamke so umetnost, 

ki ustvarja in prodaja sanje. Gre torej za izdelke, ki so nepotrebni in ne ustvarjajo potreb, temveč 

sanje potrošnikov, investitorjev in zaposlenih, ki so ključni pospeševalci blagovnih znamk. 

Njihove sanje pa so večne, saj dosega prvega cilja napelje k stremenju k novemu cilju. Zato 

luksuzna podjetja delujejo v tako rekoč sanjskem industrijskem krogu, kamor si želi priti vsako 

podjetje. Čeprav se to sprva zdi zelo preprosta zadeva, je ozadje delovanja luksuznih blagovnih 

znamk zelo natančno in zgodovinsko določeno (Morisset 2014).  

 

Večina blagovnih znamk v segment luksuzne industrije preide nenačrtovano, ker je njihov cilj 

delovati samo v enem sektorju, kjer lahko ustvarjajo izdelke in jih izkoristijo v vsej njihovi 

podobi, pa naj bo to poseben videz, materiali, ambient, prodaja … To pa zahteva več časa za 

izdelavo ter posledično višjo ceno. Končni produkt je drugačen, po čemer so ljudje že od nekdaj 

hrepeneli, saj se želijo razlikovati in oblikovati svojo zunanjo osebnost, ki daje tisti prvi vtis o 

določeni osebi. Izdelek je tako narejen iz posebnih, redkih materialov, ki že na videz poosebljajo 

osebo, ki naj bi bila uspešna.  
 

V zaključni projektni nalogi smo preučevali dve podjetji, ki predstavljata sam vrh modne 

industrije, Louis Vuitton in Hermes. Ugotovili smo, da trenutno prihodnost uspešnega 

poslovanja kaže prav Hermes, saj njegovi brezčasni izdelki žanjejo ogromen uspeh na 

prenasičenem logomanističnem trgu. Na drugi strani je Louis Vuitton trenutno še vedno 

finančno najuspešnejši, a mu prodaja upada, zato poskuša s pomočjo različnih marketinških 

aktivnosti ter prilagojene strategije spremeniti strategijo za svoje tradicionalne izdelke. Poleg 

svojih tradicionalnih izdelkov uvaja tudi nove, diskretnejše izdelke, ki so že na prodajnih 

policah.   

 

Poleg tega smo ugotovili, da sta tako Louis Vuitton kot Hermes začela ob pravem času na 

pravem mestu in iz družinskih podjetij zrasla v globalni blagovni znamki. Tako sta postopoma 

pridobila vse vidike, ki se začnejo z upravljanjem blagovne znamke. Tu se postavi ključno 

vprašanje: kako iz izdelka narediti blagovno znamko ter vključiti distribucijo, ki 30 let nazaj ni 

igrala pomembne vloge, danes pa marketing, distribucija in strategija poslovanja v 

mednarodnem tržnem okolju igrajo ključno vlogo. Louis Vuitton in Hermes sta prepoznala 

pomen kontrole distribucije, ki je ena najpomembnejših elementov luksuznih blagovnih znamk. 

Pomembna je tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija, kjer internetna trgovina in 

socialni mediji še vedno predstavljajo relativno velik izziv za podjetja luksuznih izdelkov. Šele 

pred kratkim sta proučevani podjetji sprejeli tovrstno vključitev v globalni spletni prostor. Ob 

sprejetju in uporabi nove tehnologije je tako nastala tudi nova marketinška strategija snemanja 

časovno dolgih reklam, kratkih filmskih izsekov in modnih revij, ki danes predstavlja ključno 

vlogo marketinga obeh blagovnih znamk.  

 

Pri analizi obeh podjetji smo skozi DNK razčlenili ter globlje pregledali delovanje blagovne 

znamke. Ugotovili smo, da je izziv omenjenih blagovnih znamk predvsem ohranitev ravnovesja 

med imidžem in poslovanjem, rastjo prodaje in dobička, izobraževanjem novih potrošnikov in 
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razvojem novih izdelkov, medtem ko še vedno ostajajo zveste svoji DNK. To so ključni vidiki, 

ki jih morata blagovni znamki upoštevati glede na trenutne razmere na spreminjajočem se trgu. 

 

Tako Louis Vuitton kot Hermes sta začela z instinktivno željo po ustvarjanju izdelkov, kasneje 

pa sta nezavedno in nenačrtovano razvila podjetje do obsežnosti, ki si je takrat nista mogla niti 

predstavljati. Celotno poslovanje je potekalo spontano in po potrebi, zato so šele kasneje razvili 

potrebne razvojne strategije poslovanja. Obe podjetji imata svojo lastno zgodbo o uspehu in svoj 

segment kupcev, zato smo ju primerjali le z zunanjo uporabno metodo analize, evaluacije in 

proučevanja. Najbolj uporabljena splošna mera uspešnega poslovanja je denar, zato uspeh 

enačimo z denarjem. Denar pa ni niti sredstvo, je le atribut. Če govorimo o uspehu v povezavi z 

materialnim bogastvom, to pomeni, da govorimo le o zunanjem izrazu, uspeh pa človek zaznava 

znotraj sebe. Uspeh je lepo življenje, a ne na račun drugih, česar sta se zavedala tudi oba 

legendarna ustanovitelja obeh proučevanih podjetij in njunih blagovnih znamk. 
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