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POVZETEK 

Čokolada in čokoladni izdelki so nedvomno zanimivi za večino potrošnikov. Največji izziv 

tržnikom in raziskovalcem predstavlja poznavanje potrošnika, na osnovi česa in na kakšen 

način se odloča za posamezno vrsto čokolade ali čokoladnega izdelka. V magistrski nalogi 

smo raziskovali in preučevali nakupne navade potrošnikov čokoladnih izdelkov na 

slovenskem trgu. Ugotovili smo, da predstavlja prepoznavanje blagovne znamke čokoladnih 

izdelkov najpomembnejši dejavnik za nakup, da potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne 

izdelke v različnih trgovinah s splošno ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za 

čokoladne izdelke, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja 

čokoladnih izdelkov in da so potrošniki pozorni na poreklo izdelkov. Ponudnikom in 

proizvajalcem čokoladnih izdelkov predlagamo, da posvečajo veliko pozornosti razvoju in 

prepoznavanju lastnih blagovnih znamk čokoladnih izdelkov. 

 

Ključne besede: nakupne navade, potrošniki, čokoladni izdelki, marketinško komuniciranje, 

blagovna znamka. 

 

SUMMARY 

Chocolate and chocolate products are undoubtedly interesting for most consumers. The 

marketers and researchers are presented with the biggest challenge - the knowledge of the 

consumer and the bases on which and in what manner they decide for a particular type of 

chocolate or chocolate product. In the master’s thesis, we explored and examined shopping 

habits of chocolate products’ consumers on the Slovenian market. We found out that 

identifying trademarks of the chocolate products represents the key factor for consumers’ 

purchases, that consumers buy more chocolate products in different stores with a more 

general offer than in specialized stores and that TV commercials are the most effective form 

of marketing communication for chocolate products, as well as the fact that consumers pay 

attention to the origin of chocolate products. We propose that providers and manufacturers of 

chocolate products devote great attention to the development and recognition of their brands. 

Keywords: shopping habits, consumers, chocolate products, marketing communication, brand. 
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1 UVOD 

V svetu se nenehno dogajajo spremembe. Del teh so tudi družbene spremembe in 

globalizacija, katerih posledica so tudi vse bolj osveščeni in informirani potrošniki ter široka 

in raznolika ponudba različnih dobrin. Posledično narašča tudi pomen marketinškega 

komuniciranja kot povezovalca med ponudniki in potrošniki. Potrošniki imajo raznolike 

nakupne navade, ki so bile predmet našega raziskovanja. Osredotočili smo se na nakupne 

navade potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu.  

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in preučevane problematike 

Kaj nas čaka, sprašuje Ivanuša Bezjak (2006, 12). Nove družbene razmere ter povezovanje 

držav v »zveze« in »unije« nam bodo določale tok gospodarstva. Globalizacija svetovnega 

gospodarstva je neizbežna. Vrnitve ni. Obstaja samo bitka za kupce na celotnem planetu 

Zemlja. Na domačem trgu, kot v ostalem delu evropske unije, se srečujemo z globalizacijo, ki 

zmanjšuje pomen geografskih razdalj. Kotler (2004, 32) navaja, da podjetja danes preprosto 

ne morejo preživeti, če svoje delo opravljajo zgolj dobro. Delo morajo opraviti odlično, če 

želijo uspeti na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu. Za uspešno prepričevanje kupcev se 

podjetja poslužujejo najsodobnejših tehničnih zmožnosti. Digitalna doba prinaša stalen 

napredek in hiter razvoj novih tržnih prijemov podjetij. Nova ekonomija 21. stoletja bo 

prehitela staro, saj temelji na digitalni revoluciji in na ravnanju z informacijami. Informacije 

so lahko neskončno diferencirane, prilagojene posamezniku in poosebljene. Z veliko hitrostjo 

lahko dosežejo veliko ljudi, ki so priključeni v omrežje. Informacije so postale javne in 

dostopne, zato so ljudje informirani in sposobni boljše izbire (Kotler 2004, 2). 

 

Kupci imajo na voljo širok izbor istovrstnih izdelkov različnih cen in kakovosti, ponudniki pa 

imajo vseskozi spreminjajočo se konkurenco, ki postaja vse bolj globalna. Za podjetje v 

dinamičnem in konkurenčnem svetu je ključno, kako dobro zna prisluhniti potrošnikom in jim 

odgovoriti s ponudbo, ki učinkovito nagovori in zadovolji njihove potrebe, pričakovanja in 

želje. Še več: podjetje, ki želi zadovoljiti potrošnike, mora velikokrat ne le uresničiti, pač pa 

tudi preseči njihova pričakovanja. Pri tem trud sam po sebi ne zadošča: prvi pogoj za 

uresničevanje visokega zadovoljstva je prepoznavanje teh pričakovanj. Bolje kot podjetje 

razume potrošnike, njihove potrebe in pričakovanja, laže odgovori nanje (Musek 

Lešnik 2008, 24). 

 

Na eni strani imamo kupca, ki zadovoljuje svoje potrebe in izbira med možnostmi, ki jih ima 

na razpolago. Ker je čedalje bolje informiran, je vedno bolj zahteven in namenja vse večji 

poudarek kakovostnim ter okolju in zdravju prijaznim izdelkom. Hkrati zasleduje čim 

ugodnejše razmerje med ceno in kakovostjo. Na drugi strani so proizvajalci, ki s pomočjo 

prodajnih kanalov iščejo vse mogoče poti do kupcev. Ne govorimo več o prodaji, ampak o 

marketingu. S pomočjo marketinških prijemov poskušajo vplivati na čustvovanje kupcev in 
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jih prepričati oziroma navdušiti za svoje izdelke. Ponudniki tako rekoč rešujejo težavo kupca 

in mu ne prodajajo zgolj izdelka ali storitve, ampak zgodbo, ki tiči v ozadju. Obstaja vrsta 

pristopov in metod, s katerimi se ponudniki obračajo na kupce. Ponudniki hočejo razumeti 

nakupni proces in poskušajo v čim večji meri prepoznati kupčeve navade. Med vprašanji, ki 

jih preučujejo, so predvsem zakaj in kdaj se kupec odloča za nakup, kakšne so njegove 

preference, ima kdo vpliv nanj ter ali se sam odloča za nakup. Danes ponudnika zanimajo 

predvsem kupčeve osebnostne lastnosti, ki so ključnega pomena za nakupno odločitev.  

 

Marketinško komuniciranje je povezava med organizacijo in zunanjim svetom, še posebej s 

kupci izdelkov oziroma storitev in vključuje vse marketinške dejavnosti. Namen 

marketinškega komuniciranja je tudi oblikovanje zavedanja in graditev pozitivne podobe o 

podjetju kot celoti, izboljšanje razumevanja področja dela podjetja. Vse to posredno 

pripomore k prodajnemu uspehu (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 98). Marketinško 

komuniciranje obsega vse komunikacijske dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča in 

prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih. Med te dejavnosti spadajo med drugim 

tudi odnosi z javnostmi, ki so se začeli pojavljati, ko so se podjetja zavedela pomena 

ustvarjanja ugodnega mnenja o sebi in svoji dejavnosti. Kot navajata Belch in Belch (2004, 

458), so ključne prednosti odnosov z javnostmi večja kredibilnost sporočila, nižji stroški, 

manjša zasičenost ciljne javnosti, učinkovitejše vplivanje na vodilno podjetje oziroma 

porabnike inovatorje ter lažji in cenejši doseg specifičnih ciljnih segmentov. Srečujemo pa se 

tudi s slabostmi, izmed katerih navajajo avtorji pomanjkanje koordinacije z drugimi oddelki v 

podjetju, zlasti z oddelkom trženja. Sočasno se podjetje srečuje s pomanjkanjem nadzora, saj 

se mediji sami odločajo, v kakšni obliki in ali sploh bodo objavili informacije o podjetju. 

Proces zaznavanja je pomemben za pozicioniranje izdelka. V številnih primerih uporabljajo 

potrošniki nekaj osnovnih dimenzij za razvrstitev konkurirajočih si izdelkov ali storitev, v 

skladu s tem ovrednotijo vsako alternativo skozi njeno relativno razmerje do teh dimenzij. 

Gre za oblikovanje določenega ugleda blagovne znamke v očeh potrošnika v primerjavi s 

konkurenčnimi blagovnimi znamkami. Strategija pozicioniranja uporablja sestavine 

trženjskega spleta, da bi vplivala na potrošnikovo interpretacijo pomena blagovne znamke 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 40). Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič (2002, 151) navajajo, da ključ za razumevanje potrošnikovega obnašanja tiči v 

posamezniku. Posameznik lahko dobi nasvet, lahko je izpostavljen vplivom oglaševanja, 

lahko sprejme ali zavrne obstoječe informacije. V bistvu vplivajo na proces odločanja 

dejavniki posameznika  in dejavniki njegovega okolja. 

 

Zadovoljstvo potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja in se 

dokončno oblikuje v ponakupni fazi (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 199). 

Zadovoljstvo potrošnika je posledica ponakupnega ovrednotenja potrošnika, ko ta zavestno ali 

podzavestno primerja zaznano in pričakovano kakovost izdelka ali storitve (Možina, Zupančič 

in Štefančič Pavlovič 2002, 206). 
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Med prehrambnimi izdelki posebno mesto zasedajo čokolada in čokoladni izdelki. Ime 

rastline, iz katere je narejena čokolada, se v prevodu imenuje hrana bogov (Theobroma). Za 

hrano bogov so skozi stoletja veljali tudi tartufi, med, vino in nekatere druge jedi. Še pred 

prihodom v Evropo je imela čokolada med drugim status afrodiziaka, po prihodu pa je 

zaslovela tudi kot zdravilo. Novejše raziskave (Singleton, Bardi in Pietersen 2008, 14‒43) so 

pokazale, da je čokolada kompleksna sestavina, ki ima vpliv na odtenke človekovega počutja. 

Vključuje približno 380 poznanih kemijskih sestavin, vendar se ta sestava s predelavo 

spremeni. Zaradi svetovnega povpraševanja poteka intenzivno pridelovanje kakavovih zrn, iz 

katerih se pridobiva čokolada. Gre za področje, imenovano »kakavov pas«, vlažne, tropske 

pokrajine predela deset stopinj severno in deset stopinj južno od ekvatorja. Junija 2001 je 

ameriški kongres izglasoval zakon, ki omogoča potrošnikom, da se preko oznak na izdelkih 

prepričajo, ali je pri pridelavi čokoladnih izdelkov prišlo do izkoriščanja delovne sile in 

suženjstva. Zdaj je na trgu dosegljiva široka paleta različnih vrst čokolade izdelovalcev, ki 

kupijo kakav od potrjenih pridelovalnih zadrug po načelih pravične trgovine. To so zadruge, 

ki delujejo pod demokratičnim vodstvom. Neodvisni nadzorni sistem preverja delovne pogoje 

ekoloških kmetij, zato tako pridelana čokolada spada med biološke izdelke ter tudi med 

izdelke, katerih pridelava ni podvržena izkoriščanju delovne sile. Kot še navajajo K. 

Singleton, Bardi in Pietersen (2008, 14‒43), so v zadnjih desetletjih prišli v ospredje obrtniški 

predelovalci čokolade. Ta trend se je pričel v ZDA in se kmalu razširil v Evropo, kjer je v 

Franciji, Italiji, Švici in v zadnjem obdobju tudi Veliki Britaniji najti predelovalce vrhunske 

čokolade. Langen in Hartmann (2012, 681) navajata, da so največji uvoznik čokolade ZDA z 

21 % celotnega svetovnega uvoza, Nemčija je s 13 % drugi najpomembnejši svetovni uvoznik 

čokolade. Kar 90 % kakava, uvoženega za proizvodnjo čokolade v Nemčiji, izvira iz zahodne 

Afrike, od tega skoraj dve tretjini iz Slonokoščene obale.  

 

Globalizacija trga prinaša spremembe in pestrost na prodajne police. V Sloveniji vlada vse 

močnejša konkurenca na trgu s prehrambnimi artikli, čokolada in čokoladni izdelki pri tem 

niso izjema. Poznamo nekaj segmentov čokoladnih izdelkov, ki si medsebojno konkurirajo za 

čim višje tržne deleže. Imamo domače proizvajalce čokoladnih izdelkov, katerim v zadnjih 

letih delajo družbo trgovske blagovne znamke preko trgovskih verig, te so v trendu rasti 

tržnega deleža. Naslednji segment so globalne blagovne znamke, ki obvladujejo pomemben 

tržni delež prodaje čokoladnih izdelkov po celem svetu. Vsi našteti segmenti si poskušajo 

izboriti čim višje prodajne rezultate na čokoladnem trgu Slovenije. 

 

Ugotavljamo, da v Sloveniji na trgu potrošnih izdelkov, še posebej čokoladnih izdelkov, velja 

visoka stopnja konkurenčnosti in bogata ponudba. Potrošnik ima možnost izbire različnih 

izdelkov različnih ponudnikov, trg postaja vedno bolj konkurenčen in ga ponudniki vedno 

težje obvladujejo. Potrošniki imajo različne nakupne navade in preference. Odločajo se po 

različnih principih oz. kategorijah, kot so blagovna znamka, kakovost izdelka, cena izdelka, 

urejenost prodajnega mesta, prodajno osebje, vzdušje v prodajnem prostoru, razpoložljiv čas, 
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ki ga ima kupec na voljo, nakupovalna izkušnja. Pomembni so kupčeva motivacija, osebnost, 

življenjski slog, njegova stališča, vpliv okolja, mnenjskih vodij, potrošniške skupnosti in 

komunikacije od ust do ust. Kot trdijo Solomon in drugi (2006, 28), je področje raziskovanja 

vedenja potrošnikov interdisciplinarno. Strokovnjaki iz različnih področij raziskujejo 

medsebojni vpliv med ljudmi in trgom. Te discipline lahko razvrstimo glede na to, ali so 

raziskave osredotočene na posameznega potrošnika (mikro) ali na potrošnika kot člana 

skupine ali večje skupnosti (makro).  

 

Ugotavljamo, da je obnašanje potrošnikov raznoliko, kot je na trgu raznolika ponudba od 

preprostih klasičnih do sofisticiranih ponudnikov. Nekateri delajo skoraj obrtniško, ki 

inovativno bogatijo raznolikost okusov čokoladnih izdelkov. Ker na področju ugotavljanja 

nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov v Sloveniji nismo zasledili raziskav, smo se 

odločili, da podrobneje raziščemo, preučimo, analiziramo in opredelimo nakupne navade 

potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu. Proizvajalci stalno dopolnjujejo svoje 

programe in so osredotočeni na vse zahtevnejše porabnike. Na voljo so nove tehnologije in 

znanja za proizvodnjo čokoladnih izdelkov, ki hkrati z vse večjo kreativnostjo in 

inovativnostjo proizvajalcev širijo nabor čokoladnih izdelkov. V teoretičnem delu smo s 

pomočjo domače in tuje strokovne literature preučili vedenje porabnikov v procesu 

nakupnega odločanja ter pomen marketinga in marketinškega komuniciranja. Poleg tega smo 

predstavili in osvetliti pomen in zgodovino čokolade ter sodobne razvojne trende v čokoladni 

industriji. Raziskava je prispevala k boljšemu razumevanju in opredeljevanju nakupnih navad 

potrošnikov na trgu čokoladnih izdelkov v Sloveniji, kar je ključni prispevek magistrske 

naloge k stroki. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti nakupne navade 

potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu in na osnovi rezultatov raziskave podati 

priporočila za nadaljnja raziskovanja, razvoj in poslovno prakso ter tudi prispevati z novimi 

raziskovalnimi spoznanji v stroki. 

 

Cilji magistrske naloge so bili: 

‒ preučiti vlogo in pomen marketinga za delovanje in poslovanje organizacij, 

‒ preučiti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja, 

‒ preučiti vlogo in pomen blagovne znamke, 

‒ opredeliti nakupne navade, psihološke procese pri vedenju potrošnikov ter pričakovanja 

in zadovoljstvo potrošnikov, 

‒ predstaviti značilnosti čokoladnih izdelkov in trg čokoladnih izdelkov, 

‒ raziskati, preučiti, analizirati, ugotoviti in opredeliti, kakšne so nakupne navade 

potrošnikov na trgu čokolade v Sloveniji, 
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‒ na osnovi rezultatov raziskave podati predloge za nadaljnje raziskovanje, razvoj ter 

poslovno in strokovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

1. pri opisovanju dejstev in pojavov smo uporabili metodo opisovanja ali deskripcije, 

2. z metodo povzemanja ali kompilacije smo povzemali stališča in ugotovitve drugih 

avtorjev, 

3. metodo analize, 

4. metodo sinteze, 

5. za sklepanje iz posameznih primerov na splošno in iz splošnega na posamezni primer 

smo uporabili induktivno in deduktivno metodo. 

 

Zastavili smo si naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali v empiričnem delu raziskave:  

H1:  Potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja blagovne 

znamke izdelka.  

Hipotezo smo preverili s pomočjo t-testa.  

H2:  Potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno 

ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke. 

Hipotezo smo preverili s pomočjo dvostranskega testa deležev (binomski test). 

H3: TV-oglasi so najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja proizvajalcev 

čokoladnih izdelkov. 

Hipotezo smo preverili s pomočjo neparametričnega Friedmanovega in Kendallovega 

W-testa. 

H4: Potrošniki so pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov. 

Hipotezo smo preverili s pomočjo t-testa. 

 

Vprašalnik oziroma zanesljivost uporabljenih lestvic v okviru posameznih spremenljivk smo 

preverili z oceno zanesljivosti cronbach-alfa. 

Izvedli smo kvantitativno raziskavo v obliki ankete. Vprašalnik smo izdelali v elektronski 

obliki, povezavo do njega pa objavili na spletnih portalih Facebook in Twitter ter jo pošiljali 

tudi na e-poštne naslove. Predvidevali smo vključiti od 150 do 240 anketirancev. Med 

anketiranjem smo prejeli 230 popolnoma rešenih vprašalnikov. Vzorec je bil priložnosten in 

nereprezentativen. Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Pri približno polovici 

vprašanj so anketiranci podajali svoje odgovore z ocenjevanjem stališč od 1 do 5, pri 

preostalih vprašanjih pa so izbrali po enega izmed več ponujenih odgovorov. Vprašalnik smo 

predhodno testirali s pomočjo devetih naključno izbranih in v vzorec vključenih oseb. Po 

predhodnem testiranju je vprašalnik ostal nespremenjen, saj težav z razumevanjem 
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posameznih vprašanj ni bilo. Podatke smo statistično analizirali s pomočjo programa SPSS 

23.0, ter jih predstavili s pomočjo grafov in tabel. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da je nakup čokolade povezan z različnimi motivi ali percepcijo 

potrošnikov. Predpostavljali smo, da se kupci odločajo za nakup čokoladnih izdelkov na 

osnovi dejavnosti marketinškega komuniciranja podjetij, blagovne znamke, okusa, ponudbe, 

kakovosti izdelka, cene izdelka, urejenosti prodajnega mesta, urejenosti prodajnega osebja in 

vzdušja v prodajnem prostoru. Predpostavljali smo, da so pomembni tudi čas, ki ga ima kupec 

na voljo, nakupovalna izkušnja, različne marketinške dejavnosti ponudnikov čokoladnih 

izdelkov, kot so degustacije, pospeševanje prodaje in promocije. Pomembni so kupčeva 

osebnost, življenjski slog, njegova stališča, vpliv okolja ter tudi komunikacija od ust do ust. 

Prav tako smo menili, da je potrošnja čokoladnih izdelkov v porastu ter da so izdelki zanimivi 

tudi zaradi proizvajalcev, ki domiselno spreminjajo recepture in sestavine ter tudi embalažo, 

obliko in zunanji videz čokoladnih izdelkov. 

 

Omejitve so bile:  

‒ odzivnost anketirancev, 

‒ zanesljivost odgovorov, 

‒ na osnovi vzorca, ki smo ga analizirali, rezultatov raziskave ne moremo posploševati na 

celotno populacijo. 
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2 MARKETING 

Besedi ´marketing´ in ´trženje´ sta sopomenki, ki smo ju uporabljali tako, kot so ju uporabljali 

posamezni navedeni avtorji. 

 

Trženje predstavlja tisto funkcijo v podjetju, katere naloga je opredeliti ciljne porabnike in 

predlagati, kako bi kar najbolje, konkurenčno in dobičkonosno zadovoljili njihove potrebe in 

želje. Trženje je družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih 

vrednosti, v katerem posamezniki ali skupine dobijo to, kar potrebujejo ali želijo. Kot navaja 

Vukasović (2012, 23‒26), se trženje uveljavlja s tem, ko vse več podjetij spoznava, kako 

močno vpliva na uspešnost na trgu. Ključ do uspeha podjetja je v tem, da poznaš in zadovoljiš 

ciljnega porabnika s ponudbo, ki je boljša od konkurentov. Razumevanje potreb, želja in 

povpraševanja ciljnega trga predstavlja osnovno vodilo trženjskega razmišljanja. 

 

Potočnik (2002, 74) poudarja, da postaja trženje prevladujoča poslovna filozofija in funkcija 

podjetja, ki je vključena v vse druge dejavnosti, še preden začne načrtovati izdelke ali storitve, 

in se nadaljuje po tem, ko je izdelek že prodan. 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetij 

Poznamo vrsto opredelitev marketinga, ki pa niso enoznačne. Nekateri avtorji pojmujejo 

marketing v smislu zgolj prodaje in oglaševanja, drugi ga opredeljujejo kot poslovne 

dejavnosti podjetja na poti izdelka ali storitve od proizvajalca do kupca.  

 

Po Kotlerju (1998, 13) najenostavneje definiramo trženje kot proces načrtovanja, snovanja in 

ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja ustreznih tržnih 

poti (distribucije) in tržnega komuniciranja, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari 

taka menjava, ki zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja.  

 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 14) navajajo, da danes trženja ne moremo razumeti v 

starem pomenu ´prodati´, ampak v novem pomenu ´zadovoljiti potrebe kupca´. Če tržnik 

dobro opravi delo pri razumevanju potreb kupcev, razvije izdelek, ki zagotavlja nadpovprečno 

vrednost, mu določi ceno, ga razpeča ter ga tržno komunicira – vse na uspešen način, potem 

se bodo takšni izdelki zelo dobro prodajali. Torej vidimo, da sta prodaja in oglaševanje le del 

širšega ´trženjskega spleta´ ‒ niza trženjskih orodij, ki delujejo družno pri vplivanju na trg.  

 

Konečnik Ruzzier (2011, 4) definira trženje kot proces prostovoljne menjave med ponudniki 

in porabniki izdelkov/drugih entitet, pri čemer morata biti obe strani v danem procesu 

zadovoljni. Avtorica navaja, da imamo v procesu trženja dve strani (porabnike s svojimi 

potrebami in željami ter ponudnike), ki želita imeti v procesu menjave svojo korist (porabniki 

zadovoljstvo, ponudniki dobiček). Največja umetnost je v poznavanju in razumevanju 
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porabnikov, ki mu ponujeni izdelek v celoti ustreza ter ga je brez naših dodatnih naporov 

pripravljen kupiti. Naloga ponudnikov pa je omogočiti, da je takšen izdelek na voljo. 

 

Snoj in Gabrijan (2015, 55‒63) opredeljujeta različne pomene pojma ´marketing´, katerega je 

smiselno obravnavati kot: 

‒ veščino, 

‒ splet dejavnosti, 

‒ temeljno funkcijo organizacije, 

‒ sistem, 

‒ organizacijsko enoto, 

‒ miselnost, 

‒ znanost. 

Marketing kot veščina je v današnjem času pomemben v menjalnih situacijah, za katere je 

značilno komuniciranje udeležencev. Za marketing kot splet dejavnosti so značilne naslednje 

naloge marketinških dejavnosti: ustvarjanje, omogočanje, stimuliranje, olajševanje, 

ohranjanje, usklajevanje in vrednotenje procesov menjave izdelkov. Marketing kot eno izmed 

temeljnih funkcij organizacije je smiselno obravnavati v organizacijah, ki so odvisne od svoje 

uspešnosti v menjalnih procesih. Marketing kot sistem je mogoče obravnavati na različnih 

ravneh sestavljenosti kot globalni sistem marketinga, sistem marketinga različnih skupnosti  

(npr. marketing proizvajalk nafte OPEC), sistem marketinga države, sistem marketinga regije, 

sistem marketinga mesta, sistem marketinga podjetja, sistem marketinga skupin izdelkov in 

sistem marketinga posameznega izdelka.  

 

V organizacijah, v katerih so marketinške dejavnosti pomembne in sestavljene, je smiselno te 

dejavnosti oblikovati kot organizacijske enote (delovna mesta, oddelek, sektor ali kako 

drugače). Marketing kot miselnost zajema pojmovanje tržne naravnanosti, ki je sestavljena iz 

naravnanosti na kupce, na konkurente ter na koordinacijo med funkcijami. Cilj naravnanosti 

na kupce je vzajemno zadovoljevanje potreb izvajalcev marketinga in kupcev z namenom 

ustvariti dolgoročne odnose z njimi (Bagozzi idr. 2012, 639, cit. po Snoj in Gabrijan 2015, 

181). Marketing kot znanost je sistematično in celovito proučevanje marketinških pojavov, 

kot so menjalni procesi, udeleženci v teh procesih in odnosi med njimi. Po Radonjiču in Iršiču 

(2011, 39‒55) predstavlja marketing po svoji naravi zvezo med trgom in organizacijo. 

Spoznanje, da se razmere na področju povpraševanja hitro in pogostoma nepričakovano 

spreminjajo, je narekovalo razvoj in porast uporabe metod in sistemov, ki omogočajo hitro 

odzivanje. To pa je vodilo do spoznanja, da je potrebno izgrajevati informacijske sisteme, ki 

bodo kontinuirano skrbeli za dotok svežih, zlasti tržnih informacij. Izvajalci marketinga imajo 

sicer določeno vplivno moč, toda ta je na trgu omejena. Njihova moč se odraža v reakcijah na 

počasne ali pa na hitre tržne spremembe. Tisti izvajalci marketinga, ki bodo razpolagali s 

predvsem ustreznimi tržnimi informacijami, bodo lažje nadzorovali počasne ali nenadne tržne 

spremembe in pri tem odločali z nižjo stopnjo tveganja.  
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2.2 Razvojni trendi v marketingu 

V osnovnih sestavinah trženjskega upravljanja oziroma krogotoku trženja zasledimo pojme 

potreba, želja, povpraševanje, izdelek/storitev, vrednost, zadovoljstvo, menjava in trg.  

 

 

Slika 1: Krogotok trženja oz. osnovne sestavine trženjskega upravljanja 

Vir: Vukasović 2012, 25. 

Človeška potreba je občutek pomanjkanja, ki ga zaznamo, ko smo prikrajšani za osnovno 

zadovoljstvo. Ljudje potrebujemo v svojem življenju zrak, vodo, hrano, dom, obleko, 

spoštovanje, občutek varnosti in pripadnosti. Nasprotno pa so želje povezane s specifičnim 

izdelkom ali storitvijo, ki naj bi zadovoljila potrebo. Želja postane povpraševanje, ko dobi 

podporo v kupni moči. Kupno moč sestavljajo tekoči prihodki. Človek zadovoljuje svoje 

potrebe z raznovrstnimi izdelki in storitvami. Pri izbiri izdelka zato priskoči na pomoč 

vrednost oziroma zadovoljstvo. Vrednost je porabnikova ocena lastnosti izdelka o zadovoljitvi 

potreb. Trženje se pojavi, ko se porabniki odločijo z menjavo zadovoljiti svoje potrebe in 

želje. Predmet preučevanja trženja so odnosi menjave med ljudmi, ne glede na to, kako ga 

obravnavamo. Menjava predstavlja osrednji pojem trženja. Pomeni, da dobimo želeni izdelek 

od nekoga, ki ga ima, tako, da mu ponudimo nekaj v zameno. Je proces, ki ustvari vrednost, 

pri čemer sta obe strani v boljšem položaju kot pred začetkom menjave. Večina menjav se 

izvrši na trgu. Zadovoljstvo porabnikov je v središču tržnega načina razmišljanja (Vukasović 

2012, 25‒27). 

 

Podjetja lahko izbirajo med šestimi temeljnimi naravnanostmi poslovanja. Proizvodna 

naravnanost, ki je značilna za čas po drugi svetovni vojni, ko je povpraševanje presegalo 

ponudbo in so proizvajalci prodali vse svoje izdelke, ne glede na njihove lastnosti. Za podjetja 

je bilo najpomembnejše, da dosežejo visoko učinkovitost, nizke stroške in množično 

distribucijo. Proizvodni naravnanosti je sledila naravnanost k izdelku, ki temelji na 
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prepričanju, da bo porabnika najbolj zadovoljil izdelek, ki bo imel najvišjo kakovost, 

najboljše zmogljivosti in največ prednosti. Ko so porabniki postali izbirčnejši pri izbiri 

izdelkov, so se mnoga podjetja osredotočila na prodajno naravnanost. Podjetja porabnikom 

vsiljujejo izdelke, ki so že proizvedeni. Podjetja menijo, da brez močnih promocijskih in 

prodajnih naporov porabniki ne bodo kupili zadostnih količin. Ker so se vse te naravnanosti 

dolgoročno pokazale kot neuspešne in neučinkovite, jih je zamenjala tržna naravnanost. 

Glavna predpostavka, na kateri temelji tržna naravnanost, je, da mora podjetje, če želi biti 

uspešno, ugotoviti potrebe in želje na specifičnem ciljnem trgu in jih zadovoljiti bolje od 

konkurence. Kot izziv predhodnim poslovnim usmeritvam je nastala v petdesetih letih 

dvajsetega stoletja. Vse do danes bolj ali manj hitro prodira v posamezne gospodarske 

panoge. Družbeno odgovorna tržna naravnanost je nadgradnja tržne naravnanosti. Ciljnim 

trgom ponuja boljše zadovoljevanje potreb v primerjavi s konkurenti na način, ki je v skladu z 

dolgoročnim zadovoljstvom in blaginjo posameznika ter celotne družbe. Ta koncept vključuje 

poleg potreb porabnika na ciljnem trgu še ekološki vidik, demografske trende in socialne 

storitve. Naravnanost podjetja v porabnika se osredotoča na posameznega porabnika, za 

katerega ustvarja po meri oblikovane izdelke in sporočila. Podjetja, usmerjena v porabnika, 

zbirajo podatke o svojih porabnikih, njihovih demografskih in psihografskih značilnostih ter 

preferencah. Podjetja prisegajo na zvestobo porabnikov in vrednost življenjske dobe 

posameznikove zvestobe. Naravnanost podjetja v porabnika je postala izvedljiva šele v 

zadnjih letih, odkar so možna sistematična spremljanja s pomočjo podatkovnih baz 

(Vukasović 2012, 31‒35). 

 

Izdelki so postali ob pojavu interneta transparentni in primerljivi, predvsem pa lahko porabnik 

v vsakem trenutku pridobi dodatne informacije o njih. Prav tako je pojav interneta omogočil 

večjo transparentnost cen, ki jih lahko sodobni porabniki brez večjih težav in brez večjega 

napora primerjamo. Na to so se odzvali tudi ponudniki in naredili cene bolj prilagodljive in 

dinamične. Čeprav postajajo tržne poti vedno bolj globalne in virtualne, se v splošnem 

njihova dolžina skrajšuje. Na drugi strani pa so nastale nove oblike posrednikov, kot so npr.  

e-posredniki oziroma e-trgovine, katerim promet iz leta v leto raste, korenite spremembe je 

mogoče čutiti tudi na področju marketinškega komuniciranja, ki je vedno bolj ciljno 

usmerjeno, internet kot medij je močno zamajal pomen televizije (Konečnik 

Ruzzier 2011, 37). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Bistvo marketinškega komuniciranja je v opredelitvi (Snoj in Gabrijan 2015, 375): 

‒ kdo sporoča (organizacija, izvajalec marketinga), 

‒ komu sporoča (ciljni skupini), 

‒ kaj sporoča (komunikacijska sporočila), 

‒ kako sporoča (medij), 

‒ kako učinkovito sporoča (stroški doseganja ciljev) in 

‒ kako uspešno sporoča (doseganje ciljev). 

Nekateri avtorji uporabljajo integrirano marketinško komuniciranje, zato da poudarijo 

združevanje, kombiniranje, prepletanje, sodelovanje, povezovanje in koordiniranje 

posameznih pojavnih oblik sestavin marketinškega komuniciranja v celoto. Integrirano 

marketinško komuniciranje torej temelji na celostnem, holističnem pristopu. Namen 

integriranja teh sestavin je uresničevanje sinergije zaradi povečanja sporočilnosti organizacije 

(Pickton in Broderick 2005, 22‒23, cit. po Snoj in Gabrijan 2015, 383). 

 

Marketinško komuniciranje obsega vse komunikacijske dejavnosti, s katerimi podjetje 

obvešča in prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih. Podjetje lahko oblikuje eno 

ali več sporočil za ciljni trg in jih sočasno posreduje na različne trge. Marketinško 

komuniciranje obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo 

informacije o značilnostih izdelka, z namenom prepričati porabnika v nakup izbranega 

izdelka. V 80. letih 20. stoletja so podjetja začela uporabljati proces povezanega 

marketinškega komuniciranja, ki zajema koordiniranje različnih marketinško komunikacijskih 

orodij in drugih marketinških dejavnosti, s pomočjo katerih komunicirajo s porabniki. 

Marketinško komuniciranje je najvidnejši inštrument marketinškega spleta in zajema vsa 

sredstva, s katerimi podjetje komunicira, s svojimi ciljnimi skupinami in ostalimi javnostmi, s 

ciljem promovirati svoje izdelke ali storitve in podjetje kot celoto (Pelsmacker in 

Geuens 2004, 3).  

 

Sodobno trženje zahteva od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost 

izdelka. Podjetja morajo tudi komunicirati z obstoječimi in morebitnimi deležniki in splošno 

javnostjo. Nobeno podjetje se ne more izogniti vlogi sporočevalca in promotorja 

(Kotler 2004, 563). 

 

Marketinško komuniciranje je ena od sestavin trženjskega spleta poleg cene, izdelka in tržnih 

poti. Obsega vse dejavnosti komunikacije, s katerimi podjetje obvešča svoje ciljne kupce o 

svojem izdelku, njegovih lastnostih in prednostih (Potočnik 2002, 302). 

 

Kotler (2004, 564) trdi, da danes obstaja nov pogled na marketinško komuniciranje kot 

interaktivni dialog med podjetjem in njegovimi kupci, ki poteka na stopnjah predprodaje, 
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prodaje, porabe in po porabi. Podjetja si morajo poleg vprašanja, kako naj dosežemo naše 

kupce, zastaviti tudi vprašanje, kako nas lahko naši kupci dosežejo. 

3.1 Pomen marketinškega komuniciranja 

Nekateri menijo, da je oglaševanje mrtvo, drugi, da je industrija, ki dozoreva. Količina 

oglasov je naraščala skupaj z rastjo množičnih medijev. Morda so dnevi množično 

proizvedenih izdelkov množičnim trgom preko množičnih medijev šteti, vendar pa 

oglaševanje še zdaleč ni reklo zadnje besede. Še vedno so potrebne čudovite oglaševalske 

podobe tako za projiciranje kot emitiranje, tako na spletu kot zunaj spleta (Smith in 

Taylor 2006, 311). 

 

Proces komuniciranja sproži pošiljavec sporočila. To je lahko posameznik, skupina ali 

podjetje, ki pošlje sporočilo prejemniku, to je posamezniku, skupini ali podjetju. Ko 

pošiljavec kodira sporočilo, mora uporabljati simbole, oznake ali pojme, ki jih bo prejemnik 

znal dekodirati in jih bo razumel. Če prejemnik razume sporočilo drugače, kot je bilo 

mišljeno, je vzrok motnja, ki lahko nastane v kateri koli fazi komunikacijskega procesa. 

Pošiljavec pošilja sporočilo po posredniku, najpogosteje po sredstvih javnega obveščanja 

(časopisi, revije, televizija, radio) po neosebni komunikacijski poti. Povratna povezava je 

prejemnikov odziv na pošiljavčevo sporočilo, ki je lahko pozitiven, negativen ali pa ga sploh 

ni. Vsako komuniciranje je odvisno od zmogljivosti posrednikov, kar kaže na količino 

informacij, ki jih lahko učinkovito prenašajo. Proces komuniciranja sestavljajo torej štirje 

elementi: pošiljavec sporočila, sporočilo, posrednik – komunikacijska pot, ki je lahko osebna 

ali neosebna, ter prejemnik sporočila. Osnovnim petim instrumentom marketinško 

komunikacijskega spleta (oglaševanje, pospeševanje prodaje, neposredno trženje, odnosi z 

javnostmi in osebna prodaja) je treba dodati še dva dodatna – trženje od ust do ust in 

elektronsko trženje. Instrumentom je skupno to, da skušajo podjetja s pomočjo različnih 

dejavnosti potencialne uporabnike prisiliti k razmišljanju o koristnosti ponujenega izdelka 

oziroma storitve. Cilj teh instrumentov ni vedno zgolj pospeševanje prodaje, temveč je lahko 

tudi zagotovitev trajnejšega povpraševanja ali pa samo informiranje o novostih na trgu. Za 

katera orodja oziroma njihovo kombinacijo se bo podjetje odločilo, je odvisno od več 

dejavnikov, predvsem pa od ciljev komuniciranja (Vukasović 2012, 226‒229). 
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Slika 2: Marketinško komunikacijski splet 

Vir: Vukasović 2012, 229. 

3.2 Elementi marketinškega komuniciranja 

Uspešna podjetja se danes ne sprašujejo, ali komunicirati ali ne, temveč kako načrtovati in 

izpeljati svoje komuniciranje, da bo v skladu s sodobnimi razmerami na trgu učinkovito 

doseglo želeno ciljno skupino (Konečnik Ruzzier 2011, 207). 

3.2.1 Oglaševanje  

Oglaševanje je najvidnejši in nepogrešljiv element marketinškega spleta. Ameriško združenje 

za marketing je podalo naslednjo opredelitev (Kotler 1998, 715): »Oglaševanje je vsaka 

plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, proizvodov ali storitev za znanega 

naročnika.« 

 

Cilji oglaševanja so predvsem oblikovati zavedanje o izdelku in blagovni znamki ter vplivati 

na namero nakupa ter nakup pospešiti. Vsi elementi marketinško komunikacijskega spleta 

morajo biti integrirani. Ključ do uspeha na trgu je privabiti porabnika konkurenčnega izdelka 

k sebi, da postane lojalen. Pravilno izbran način komunikacije v veliki meri omogoča, da 

podjetje doseže želene cilje, kot sta na primer dvig stopnje zvestobe porabnikov in vpliv na 
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zaznano vrednost blagovne znamke. Oglaševanje je plačana oblika neosebnega marketinškega 

komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih ali dejavnostih, ki poteka po masovnih sredstvih 

javnega obveščanja (časopisi, revije, radio, TV, pošiljanje obvestil po pošti, reklamni panoji, 

prospekti, katalogi, rumene strani telefonskih imenikov). Oglaševanje podjetju omogoča, da 

doseže veliko število ljudi – ciljnega občinstva ‒ po sorazmerno nizkih stroških na osebo 

oziroma tisoč oseb, zato je oglaševanje izjemno učinkovita promocija. Podjetje lahko 

oglaševanje ponavlja večkrat, spremlja čas oglaševanja in posrednike ter s tem doseže večjo 

zaznavo oglasov in izboljšanje splošne podobe o sebi v očeh kupcev (Potočnik 2002, 304).  

 

Preglednica 1: Glavne prednosti in slabosti posameznega oglaševalskega medija 

Vrsta oglaševalskega 

medija 

      Prednosti       Slabosti 

DNEVNO  
ČASOPISJE 

pokriva večje geografsko 
področje, 
oglase v časopisih je mogoče 
brez večjih težav spreminjati, 
veliko oblikovnih možnosti, 

nizki stroški, 
hiter odziv porabnikov na oglas 

v časopisju. 
 

težje doseči ciljno skupino 
kupcev, 
slabe grafične reprodukcije 
oglasov, 
oglas se lahko izgubi v množici 

oglasov drugih podjetij, 
trend zmanjševanja naklade 

dnevnega časopisja, 
kratka življenjska doba časopisa. 

REVIJE dolga življenjska doba, 

izvod revije v povprečju 
prebere več kot en bralec, 
doseg ciljne skupine kupcev, 
visoka grafična kakovost 
oglasov. 

visoki stroški, 

oglas je treba pripraviti veliko 
pred izidom številke, 
oglas se lahko izgubi v množici 
oglasov drugih podjetij. 

TELEVIZIJA pokriva večje geografsko 

področje, 
izdelek je mogoče predstaviti 

vizualno ‒ boljša predstava o 
izdelku, 
oglase je mogoče brez večjih 
težav spreminjati, 
pomoč strokovnjakov pri 
oblikovanju oglasov. 

kratek čas videnja oglasov, 

oglas se lahko izgubi v množici 
drugih, saj je gledalec televizije 

izpostavljen neprestanim 
komercialnim predstavitvam 
drugih podjetij, 
gledalec ima možnost 
»preklapljanja« med programi v 
času komercialnih obvestil, 
visoki stroški. 

RADIO pokriva večje področje, 

podjetje lahko izbere ciljno 
poslušalstvo, 
oglase je mogoče posredovati 
in spreminjati brez težav. 

nezbrano poslušanje oglasov, 

oglasi morajo biti velikokrat 
ponovljeni, da so učinkoviti, 
omejene možnosti posredovanja 
informacij. 

 

Vir: Drnovšek in Stritar 2007, 73. 
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Ker pa oglaševanje posredujejo naročniki, ki posredovanje svojih sporočil tudi denarno 

podprejo, se nemalokrat dogaja, da so sporočila osnovana na željah naročnikov in ne na 

dejanskem odrazu stvarnosti, ki jo izdelek/druga entiteta odraža. Posredovanje neresničnih 

sporočil, ki pri potencialnih porabnikih ustvarjajo previsoka in nerealna pričakovanja, pa z 

vidika dolgoročnega obstoja in uspeha podjetja ni priporočljivo (Konečnik 

Ruzzier 2011, 212). 

3.2.2 Pospeševanje prodaje 

K pospeševanju prodaje prištevamo zbirko orodij, ki kratkoročno spodbujajo porabnike k 

nakupu, da pri porabnikih ali trgovini na drobno ter prodajnem osebju izzovemo hitrejše in 

večje nakupe določenega izdelka ali storitve. Namen pospeševanja prodaje je posredni ali 

neposredni vpliv na hitrejšo in povečano prodajo, da bi podjetje lažje doseglo začrtane 

prodajne cilje. Orodja pospeševanja prodaje so usmerjena tako na porabnike kot na 

posrednike in prodajno osebje in jih delimo na cenovna in necenovna. Med ključna orodja 

cenovnega pospeševanja prodaje uvrščamo kupone, cenovna znižanja, cenovne ponudbe in 

ponudbe z vračilom gotovine. Med ključna orodja necenovnega pospeševanja prodaje 

vključujemo nagradne igre, darila, vzorce, razstave, vezane nakupe, brezplačno preizkušanje, 

kartice ugodnosti, zbiranje točk, zbiranje junakov in sličic. Pretirana uporaba orodij 

pospeševanja prodaje lahko dolgoročno zmanjša zvestobo blagovni znamki. V zadnjih letih se 

v razvitih državah spreminja odnos do pospeševanja prodaje. Sprva je imelo sekundarno 

vlogo v primerjavi z oglaševanjem in osebno prodajo – uporabljali so ga v primeru, ko drugi 

instrumenti niso bili dovolj uspešni; kasneje pa jim je postalo enakovredno. Danes si tako ne 

moremo predstavljati uspešnega podjetja, ki ne bi izvajalo tega instrumenta marketinškega 

komuniciranja. Pravzaprav iz leta v leto povečujejo sredstva, ki mu jih namenjajo. Pri mnogih 

podjetjih so ta v okviru proračuna za marketinško komuniciranje presegla sredstva, 

namenjena oglaševanju. Pojavljajo se tudi različni načini oglaševanja, v katerih je njihovo 

težišče preneseno s samega izdelka na metode pospeševanja prodaje (Završnik 2003, 1). 

 

Orodja pospeševanja prodaje – kuponi, tekmovanja, darila in podobno ‒ imajo tri značilne 

koristi (Kotler 2004, 580): 

‒ komuniciranje: zbudijo pozornost in lahko vodijo porabnika k izdelku, 

‒ spodbuda: vsebujejo olajšavo, spodbudo ali prispevek, ki pomeni vrednost za porabnika, 

‒ vabilo: vsebujejo razločno vabilo porabniku, naj se takoj odloči za nakup. 

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja in v začetku 21. stoletja je pospeševanje prodaje 

eden izmed najbolj dinamičnih in hitro rastočih elementov marketinško komunikacijskega 

spleta. Razcvet pospeševanja prodaje je predvsem posledica rastoče moči trgovcev, manjše 

porabnikove zvestobe posamezni blagovni znamki in njegove večje odzivnosti na akcije 

pospeševanja prodaje. Poleg tega pa so na rast pospeševanja prodaje vplivali tudi drugi 
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dejavniki, kot je naraščajoče število blagovnih znamk, razdrobljenost trga, kratkoročna 

usmerjenost podjetij, konkurenca in tako dalje (Belch in Belch 2004, 527). 

 

Medtem ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, pospeševanje prodaje nudi spodbudo za 

nakup. Chandon, Wansink in Laurent (2002, 66) navajajo,da pospeševanje prodaje vključuje 

orodja za: 

‒ pospeševanje prodaje porabnikom (vzorci, kuponi, vračilo gotovine, nižje cene, različna 

nagradna žrebanja, darila, nagrade stalnim kupcem, brezplačni preskusi, jamstva, vezano 

pospeševanje prodaje, razstavljanje izdelkov na prodajnem mestu in prikaz delovanja 

izdelka), 

‒ pospeševanje prodaje trgovini (cenovni popusti, rabati, dodatki za oglaševanje), 

‒ pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na druga podjetja in na lastno prodajno osebje 

(poslovni sejmi, nagradna tekmovanja za prodajno osebje). 

Eno izmed najpogostejših in uveljavljenih orodij pospeševanja prodaje v posameznih panogah 

(npr. turizem in gostinstvo) predstavljajo sejmi, ki pa v bistvu združujejo značilnosti vseh 

ostalih orodij marketinškega komuniciranja (Konečnik Ruzzier 2011, 220). 

3.2.3 Odnosi z javnostmi  

Odnosi z javnostmi (angl. public relation – PR) so se začeli pojavljati, ko so se podjetja 

zavedela pomena ustvarjanja ugodnega mnenja o sebi in svoji dejavnosti. Javnost opredelimo 

kot katero koli skupino, ki se zanima oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje 

cilje. Javnost lahko podjetju omogoči ali onemogoči, da doseže svoje cilje. Podjetje mora 

uspešno voditi odnose z javnostmi, zato skuša z različnimi dejavnostmi, npr. preko množičnih 

medijev, s prirejanjem konferenc itn., vplivati na okolje, ustvarjati ugled in doseči zaupanje 

javnosti (Turk 2010, 60). 

 

Potočnik (2002, 305) opredeljuje stike z javnostmi ali publiciteto kot neplačano, neosebno 

obliko komuniciranja o podjetju in njegovih izdelkih, ki poteka preko sredstev javnega 

obveščanja v obliki novic. Njen namen je zagotavljati informacije zainteresiranim javnim 

skupinam ter oblikovati in ohranjati dobro podobo o podjetju. 

 

Ključne prednosti odnosov z javnostmi so večja kredibilnost sporočila, nižji stroški, manjša 

zasičenost ciljne javnosti, učinkovitejše vplivanje na vodilno podjetje oziroma porabnike 

inovatorje ter lažji in cenejši doseg specifičnih ciljnih segmentov. Srečujemo pa se tudi s 

slabostmi, kot je pomanjkanje koordinacije z drugimi oddelki v podjetju, zlasti z oddelkom 

trženja. Sočasno se podjetje srečuje s pomanjkanjem nadzora, saj se mediji sami odločajo, v 

kakšni obliki in ali bodo sploh objavili informacije o podjetju (Belch in Belch 2004, 422). 
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Tancer (2002, 70) navaja, de tečejo dejavnosti PR po različnih poteh: publiciteta (tiskovne 

konference, članki v tisku, donatorstvo, sponzorstvo), organiziranje posvetovanj za določene 

strokovne javnosti, interni časopis, udeležba pri reševanju težav v kraju, podpora različnim 

koristnim akcijam, ki jih sicer organizirajo drugi, ter podpiranje posameznikov, športnih, 

kulturnih in izobraževalnih ustanov. 

 

Naloge oddelka za odnose z javnostmi v podjetju so vzdrževanje stika z mediji, sodelovanje z 

zakonodajalci in vlado pri sprejemanju zakonodaje in predpisov notranje (med zaposlenimi v 

organizaciji) in zunanje komunikacije za ustvarjanje prave podobe o podjetju in svetovanje 

vodstvu pri javnih nastopih (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 113). 

 

Vsako podjetje ima več javnosti, ki vplivajo nanj, oziroma želi sam vplivati nanje. Take 

zainteresirane javnosti imenujemo deležniki. V tem primeru ne gre le za kupce določenega 

izdelka, ampak tudi za poslovne partnerje podjetja, distributerje, lokalno javnost, vladne 

institucije, zaposlene (Wells, Moriaty in Burnett 2006, 23). Ko pa govorimo o kupcih 

izdelkov oziroma njegovih uporabnikih, se najpogosteje uporablja izraz ciljna skupina ali 

ciljna javnost. Na primer odnosi s finančnimi javnostmi predstavljajo management 

komuniciranja med določeno organizacijo, katere delnice kotirajo na borzi, in njenimi 

finančnimi javnostmi. Za te organizacije je značilno, da morajo delovati v okviru določenih 

pravil in zakonov ter morajo o svojem delu in financah poročati svojim investitorjem. 

 

Po mnenju Raynerjeve (2003, 85, cit. po Konečnik Ruzzier 2011, 221) so podjetja, ki 

prostovoljno dodatno informirajo deležnike o pomembnih zadevah v podjetju (npr. zmožnosti 

njihovega inoviranja, organizacijski kulturi, poslovnih odnosih, blagovnih znamkah, odzivih 

na socialne in okoljske vplive), bolje ovrednotena na trgu, dosegajo višjo ceno delnic, 

deležniki jim bolj zaupajo in jih imajo za uglednejše. 

 

Cilji odnosov z javnostmi določene organizacije so (Snoj in Gabrijan 2015, 393): 

‒ ustvarjanje javnega mnenja, 

‒ ohranjanje javnega mnenja, 

‒ spreminjanje javnega mnenja in 

‒ nevtraliziranje javnega mnenja. 
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Slika 3: Podjetje in njegove javnosti 

Vir: Potočnik 2002, 345. 

Turk (2010, 61) navaja, da je publiciteta neplačana oblika odnosov z javnostmi, katere 

osnovni namen je obveščanje javnosti. V publiciteti imata pomembno vlogo sponzorstvo in 

donatorstvo. Sponzorstvo je instrument marketinškega komuniciranja, kjer podjetje nameni 

sredstva posamezniku ali podjetju za izvedbo določene dejavnosti ali projekta, v zameno pa 

dobi določene pravice (npr. pojavljanje imena, slogana na športnih majicah), ki jih lahko 

uporabi pri doseganju svojih ciljev. Koristi sponzorstva so: krepitev imidža, prepoznavnost 

blagovne znamke, medijska izpostavljenost, izražanje prijaznosti, razvoj novega trga, 

pospeševanje prodaje, spodbuda lokalnemu prodajnemu osebju, komuniciranje in motivacija 

zaposlenih, dostop do ljudi, ki odločajo, odnosi s skupnostjo. Donatorstvo je enostranski 

prenos denarnih sredstev zaradi pomoči posameznikom ali podjetjem, donator daje sredstva 

zaradi pričakovanja naklonjenosti in ugleda v javnosti. Včasih si celo želi biti anonimen in 

daje zaradi osebnega zadovoljstva, ker je naredil dobro delo. Donatorstvo je nekomercialna 

dejavnost. Podjetje ne dobi v zameno določenih pravic. 
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3.2.4 Osebna prodaja  

Bistvo osebne prodaje je v neposrednem odnosu med prodajalcem in porabnikom, katerega 

končni cilj je viden v sklenitvi takšnega nakupa, ki bo zadovoljil porabnikove potrebe in želje 

ter mu prinesel najvišjo zaznano vrednost (Konečnik Ruzzier 2011, 227). 

 

Kot poudarja Turk (2010, 62), pomeni osebna prodaja neposreden odnos med proizvajalcem 

in porabnikom izdelka. Prodajno osebje je osebna vez med podjetjem in porabniki. Prodajalec 

predstavlja podjetje številnim porabnikom in postopoma prinese podjetju vse znanje in 

informacije o porabniku. Podjetje se mora dobro zavedati, kako oblikovati svoje prodajno 

osebje. Osebna prodaja je prodajna metoda, hkrati pa tudi instrument marketinškega 

komuniciranja, saj vsak nastop ali razgovor prodajnega osebja, trgovskega potnika itd. 

vključuje tudi elemente, ki so značilni za proces marketinškega komuniciranja. Osebna 

prodaja je zlasti pomembna pri prodaji izdelkov, kjer je proces nakupnega odločanja daljši, 

odločitev sprejema več oseb, prodajalec pa lahko izdelek, storitev ali njune lastnosti predstavi 

bolje kot katero koli oglasno sporočilo v množičnih medijih. Prednosti osebne prodaje sta 

neposredni odziv ter večja pozornost, ki je namenjena prodajalčevemu sporočilu. Glavna 

pomanjkljivost so visoki stroški. 

 

Pri osebni prodaji poznamo tako imenovani model AIDA, ki ponazarja faze, skozi katere 

mora prodajalec peljati kupca v procesu osebne prodaje. Te štiri faze so (Belch in 

Belch 2004, 148‒149): 

‒ pozornost (Attention): najprej je pri kupcu treba pritegniti pozornost. Če to ne uspe, je 

velika možnost, da podjetje izgubi kupca. Kupčevo pozornost prodajalec pritegne tako, 

da mu ponudi stvar, ki ga zanima, 

‒ zanimanje (Interest): prodajalec mora kupcu v tej fazi vzbuditi zanimanje in mu dokazati, 

da bo v primeru nakupa zadovoljen, ter mu pojasniti, kaj se zgodi, če nakupa ne opravi, 

‒ želja (Desire): v tretji fazi je cilj prodajalca še bolj motivirati kupca in mu predstaviti 

prednosti izdelka, ki bodo zadovoljile njegovo željo, 

‒ akcija (Action): v zadnji fazi je treba zaključiti proces ter urediti plačilo. Tukaj prodajalci 

uporabljajo razne načine, ki jim pomagajo uspešnejše zaključiti posel. 

 

Osebna prodaja ima tri posebne lastnosti (Kotler 2004, 18): 

‒ osebni stik, 

‒ poglabljanje razmerja (osebna prodaja omogoča vse vrste odnosov, od površinskega 

razmerja do globljega prijateljstva), 

‒ odziv: pri osebni prodaji čuti kupec nekakšno obveznost, ker je poslušal prodajalca. 
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3.2.5 Neposredno trženje 

Vukasović (2012, 49‒55) trdi, da se z razvojem novih informacijskih tehnologij vse bolj 

razvija neposredno trženje, predvsem ena od njegovih oblik – spletno nakupovanje. Zaradi 

vzpostavljanja interaktivnih povezav med podjetji in porabniki se spreminja vloga prodajnega 

osebja na terenu. Neposredne obiske zamenjujejo online povezave med udeleženci menjave 

ter komuniciranje z e-pošto. Pri neposrednem trženju je poudarek na merljivem odzivu, kar je 

po navadi porabnikovo naročilo, in na dolgoročnih odnosih s porabniki. Podatkovne baze 

omogočajo podjetjem, da prodajajo izdelke, ki so prilagojeni porabnikovim potrebam in 

željam. V zbiranju psihografskih, demografskih in ostalih podatkov o porabnikih in v 

oblikovanju baz ima internet pred ostalimi mediji veliko prednosti. Neposredno trženje ima 

prednosti tako za prodajalce kot za porabnike. Porabniki so zadovoljni, ker lahko kupujejo 

24 ur na dan, sedem dni v tednu. Pri prodajalcih omogoča prodajo, ki je neodvisna od časa in 

prostora, globalno navzočnost ter večjo selektivnost glede možnih porabnikov. Sporočilo je 

zaradi tega lahko osebno in prilagojeno porabniku. Kot najpogostejše načine neposrednega 

trženja Vukasović (2012, 247) našteva prodajo po pošti, po katalogu, po telefonu, preko 

prodajnih avtomatov, neposredno trženje po televiziji in elektronsko trženje. Zelo podobno 

naštevata tudi Belch in Belch (2004, 479‒486), ki navajata naslednje vrste neposrednega 

trženja: 

‒ neposredno trženje po katalogih, 

‒ neposredno trženje po telefonu, 

‒ neposredno elektronsko trženje, 

‒ neposredno trženje po pošti, 

‒ neposredna prodaja na domu, 

‒ povezano neposredno trženje, 

‒ nakupovanje v kioskih. 

 

Neposredno trženje se razlikuje glede na to, katere komunikacijske poti so bile uporabljene 

pri komuniciranju s potencialnimi odjemalci, pri čemer ima vsak komunikacijski kanal svojo 

vlogo. Strategije, ki se jih tukaj uporablja, sta v grobem dve: 

‒ strategija nenaslovljeni mediji (pull strategija); kot so časopisni, televizijski in radijski 

oglasi ter internetne strani; podjetja pošiljajo ponudbe osebam, ki jih nakup načeloma 

zanima, 

‒ strategija naslovljeni mediji (push strategija): tukaj gre za drugačen pristop, podjetje z 

določeno bazo kontaktira vse kupce oziroma prikazuje oglase v intervalnih obdobjih, ne 

glede na to, ali bi te kupce ponudba zanimala ali ne. Cilj podjetja je doseg čim večjega 

števila ljudi in s tem posledično tudi povečevanje prodaje. 

Belch in Belch (2004, 487‒488) nadalje opredelita prednosti in slabosti neposrednega trženja. 

Med prednosti naštevata selektiven izbor, ki ga ima možnost doseči neposredno trženje, 

frekvenčnost, ki omogoča tržnikom z večkratnim ponavljanjem oglasa pri potencialnih 
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strankah doseči tak učinek, da postanejo na storitev ali izdelek bolj pozorni. Prilagodljivost, 

ker predvsem po zaslugi interneta omogoča podjetjem, da oblikujejo oglas na zanimivejši 

način. Prednosti so še zmožnost segmentacije na osnovi podatkovnih baz, pravočasnost, ker 

so neposredni oglasi lahko sestavljeni zelo hitro s pomočjo že predhodno izdelanega vzorca, 

ter merjenje učinkovitosti in večja mera osebnosti na račun učinka personalizacije. Kupce 

namreč naslavljajo z imenom in priimkom, jim pošiljajo voščila ob rojstnih dnevih in 

podobne dejavnosti. Med pomanjkljivosti prištevata predvsem nenatančnost podatkov. 

Esch, Krieger in Strödter (2009, 98) opredeljujejo komunikacijska orodja Above-the-Line in 

Below-the-Line. Komunikacijska orodja Above-the-Line so z mediji povezana komunikacijska 

orodja, ki se uporabljajo za razpršeno in neosebno nagovarjanje ciljne skupine v množičnih 

medijih. Med njimi so, na primer, tiskani oglasi, televizijska oglaševanja, radijsko 

oglaševanje, oglaševanje na prostem (panoji) in oglaševanje v kinu. Below-the-line so 

nekonvencionalna komunikacijska orodja, ki poskušajo neposredno in osebno nagovarjati 

ciljne skupine. Med njimi so, na primer, promocijske ekipe, sponzorstva, promocije na 

prodajnem mestu, promocijsko prikazovanje izdelkov, neposredno trženje in sejmi. 

Poleg uporabe posameznih oblik neposrednega trženja pa Armstrong s soavtorji (Armstrong 

idr. 2009, cit. po Konečnik Ruzzier 2011, 233) opozarja na pristop integriranega 

neposrednega trženja, ki vključuje kombinacijo skrbno izbranih in koordiniranih oblik 

neposrednega trženja, sestavljenih na način večmedijskih in večstopenjskih akcij 

neposrednega trženja. Tovrstne akcije lahko pomembno izboljšajo odziv, ki ga je sicer 

mogoče doseči pri posameznih oblikah neposrednega trženja in se po navadi giblje okoli dveh 

odstotkov. Skrbno kombinirana orodja lahko pomembno povečajo odzivno stopnjo, ki lahko 

doseže tudi petnajstodstotni odziv pri ciljnih porabnikih. 

3.2.6 Elektronsko trženje 

Večinoma teoretiki uvrščajo elektronsko trženje kot del neposrednega trženja. Ker je tematika 

elektronskega trženja obsežna in aktualna, jo v magistrski nalogi obravnavamo tudi posebej 

kot samostojno vrsto marketinškega komuniciranja. 

 

Elektronsko trženje obsega uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v 

poslovnih odnosih med porabniki in podjetji. Tovrstna interakcija se navezuje na dejavnosti in 

procese, ki jih izvajajo v podjetju z namenom oblikovanja, komuniciranja, distribuiranja 

izdelkov porabnikom, od katerih imajo koristi in vrednost. Elektronsko pot trženja dosežemo 

z računalnikom in telefonsko povezavo. Izdelek, naročen po spletni trgovini, se dostavi na 

naslovnika fizično ali elektronsko, odvisno od narave izdelka (npr. računalniški program). 

Omrežni trg nam omogoča, da smo v določenem trenutku na več različnih mestih. Pri prodaji 

od vrat do vrat ne moremo nikoli govoriti z več strankami hkrati. Sporočilo, ki ga postavimo 

na internet ali v spletne klepetalnice, lahko dan in noč doseže na tisoče ljudi po vsem svetu. K 
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elektronskemu trženju uvrščamo vse oblike digitalnega trženja (spletne strani, e-pošta, spletno 

oglaševanje, spletno nakupovanje, sponzoriranje spletnih vsebin, spletne skupnosti, mobilno 

trženje, viralno trženje in ostale oblike trženja od ust do ust), ki temeljijo na interakciji med 

podjetji in porabniki. Kot še navaja Turk (2010, 68), poznamo dve vrsti elektronskih poti. 

Prvo so komercialne elektronske poti, kjer podjetje ponuja informacije, zabavo, nakupovanje 

in elektronsko pošto za sporočila. V tem primeru podjetje vzpostavi elektronsko marketinške 

storitve, do katerih lahko dostopajo registrirani uporabniki, ki najpogosteje plačujejo 

naročnino. Drugo je internet, kot svetovno računalniško omrežje, ki poleg komercialnih 

vsebin ponuja tudi druge zanimivosti: konference, forume, klepetalnice, blogerje ali spletne 

dnevnike, družabna omrežja (Facebook, Twitter …), spletne strani. Eden od prvotnih 

namenov interneta je bil olajšati raziskovalno in znanstveno izmenjavo. Danes je na voljo 

tako rekoč vsakemu, sam po sebi je brezplačen, potrebno pa je plačati dostop do omrežja. 

 

Internetno oziroma spletno oglaševanje ter oglaševanje po družabnih omrežjih je v zadnjih 

letih najhitreje rastoče oglaševanje. Pred leti so začela podjetja množično izdelovati svoje 

spletne strani. Kmalu so ugotovila, da je sama spletna stran brez dejavnosti podobna trgovini 

zunaj mesta, kjer čakajo naključne kupce. Da bi podjetja privabila svoje potencialne kupce na 

svojo spletno stran ali v trgovino, uporabljajo različne oblike spletnega oglaševanja 

(Vukasović 2012, 248): 

‒ spletne nagradne igre,  

‒ oglasne pasice, 

‒ logotipi podjetja na drugih spletnih straneh,  

‒ oglaševanje s ključnimi besedami,  

‒ spletni video oglasi, 

‒ e-novice, 

‒ ohranjevalniki zaslona, 

‒ veliki lebdeči oglasi. 

Varadarajan in Yadav (2009) pravita, da v ospredje prihaja t. i. interaktivno trženje, ki se 

tesno navezuje na pojme, kot so internetno trženje, e-trženje, neposredno trženje, digitalno 

trženje in spletno trženje. Interaktivno trženje se osredotoča na uporabo informacijske 

infrastrukture, povezane preko mrež, kjer se dogaja interakcija med podjetji in porabniki. V 

tem pogledu je treba posebno pozornost nameniti spletnim skupnostim in mobilnemu trženju, 

saj je njihov potencial pri trženju izdelkov/drugih entitet izjemno velik, česar se zavedajo tudi 

tržniki v podjetjih (cit. po Konečnik Ruzzier 2011, 240‒241). 

Podatki spletne strani Internet World Stats (2017) za konec marca 2015 kažejo, da je bilo na 

svetu že več kot 3,3 milijarde uporabnikov interneta, konec marca 2017 je naraslo na več kot 

3,7 milijarde. Porast števila uporabnikov interneta v obdobju med letoma 2000 in 2017 je 

znašal več kot 900 odstotkov, kar kaže, da današnji čas prinaša velike spremembe ter 

priložnosti, ki vplivajo na posameznike, podjetja in celotno družbo. 
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Slika 4: Uporabniki interneta po svetovnih regijah 

Vir: Internet World Stats 2017. 

Po podatkih SURS (2017) se je v Sloveniji v letu 2016 opredelilo za take, ki so že uporabili 

internet, več kot 1.208.000 prebivalcev, med redne uporabnike pa se je prištevalo več kot 

1.168.000 posameznikov. 

 

Slabosti internetnega oglaševanja, kot jih navajata Belch in Belch (2004, 505):  

‒ stroški, 

‒ zasebnost: internetno oglaševanje je primorano spoštovati zasebnost uporabnikov na 

internetu, 

‒ doseg: ena izmed pomanjkljivosti naj bi bil tudi doseg populacije, saj interneta ne 

uporabljajo vsi. Interneta naj ne bi uporabljali starejši, ljudje z nižjimi dohodki, manj 

izobraženi in tako dalje. Vendar se stanje spreminja. V prihodnosti bodo starejše 

generacije tisti ljudje, ki so odraščali z internetom. Internet in računalniki postajajo vse 

cenejši in zato dosegljivi vse večjemu številu ljudi, 

‒ zastoji na internetu: velikokrat prihaja do prenasičenosti in s tem posledično počasnejšega 

nalaganja strani, kar je za uporabnika, ki mu v današnji dobi primanjkuje časa, zelo 

moteče, 

‒ zasičenost z oglasi: dokazano je, da nekateri obiskovalci ne obiskujejo več strani, ki so 

zasičene z oglasi,  

‒ omejene možnosti izdelave oglasa, 

‒ varnost: varnost na internetu je verjetno njegova največja slabost. Čeprav antivirusni 

programi ščitijo računalnike, še vedno obstaja strah pred škodljivimi virusi. Dodatna 

težava je strah pred zlorabo osebnih podatkov, hekerji. Vse to pripomore k nezaupljivosti 

do nakupov po internetu. 
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Vse naštete slabosti danes niso več popolnoma relevantne. Hiter razvoj informacijskih 

tehnologij je zelo vplival na zmanjšanje stroškov internetnega oglaševanja, ravno tako ni več 

omejene možnosti izdelave oglasa. Doseg populacije je danes bistveno večji kot še pred nekaj 

leti. Delež uporabnikov interneta hitro raste. Z današnjo tehnologijo je internet dosegljiv na 

vseh obljudenih področjih na svetu, v razvitem svetu hitrost prenosa podatkov ni več težava. 

Zadnji dve našteti slabosti internetnega oglaševanja sta danes zelo aktualni. Zasičenost z 

oglasi se povečuje, hkrati narašča tudi odpor uporabnikov do tovrstnega oglaševanja. Varnosti 

na internetu so namenjene vedno nove rešitve, ki začasno izboljšujejo stanje problematike. 

Trenutno je ena boljših možnosti hranjenje podatkov v oblakih, ki rešuje dosedanje težave v 

zvezi z izgubami podatkov. Menimo, da bo čas podal odgovor na vprašanje popolne varnosti 

in zasebnosti tovrstne rešitve. 

 

Po Ahonenu (2008) je mobilno oglaševanje na pohodu. Mobilni telefon združuje večino 

lastnosti ostalih medijev (besedilo, video, zabavo, dostop do interneta, zvok) ter nudi še 

veliko drugih možnosti in priložnosti. Trikrat več ljudi ima mobilne telefone kot jih ima 

računalnike, dvakrat več jih ima naročnino na mobilni telefon kot kreditno kartico in več 

gospodinjstev ima mobilne telefone kot televizijske naprave. Mobilni telefon je sedmi 

množični medij, ki naj bi kmalu izrinil vseh šest drugih množičnih medijev: 

‒ tiskani mediji (časopisi, revije …), 

‒ avdio mediji (kasete, CD-ji, DVD-ji …), 

‒ kinematografi, 

‒ radio, 

‒ televizija, 

‒ internet. 

Ahonen (2017) je svoje napovedi iz leta 2008 dopolnil z novo napovedjo o dveh skupinah 

internetnih uporabnikov na globalni ravni v letu 2017. Prva skupina so internetni dostopi po 

mobilnih telefonih, druga skupina pa so internetni dostopi s pomočjo osebnih računalnikov. V 

letu 2017 bo dostopalo na internet s pomočjo mobilnega telefona 3,3 milijarde uporabnikov, 

preko osebnega računalnika pa le 1,7 milijarde uporabnikov.  

Mobilno oglaševanje je ciljno oglaševanje do najnatančnejših meja, s ciljnim iskanjem 

individualnih potrošnikov kjer koli in kadar koli, glede na njihove preference ter zgodovino 

preteklih nakupov. Tehnologije brezžičnih omrežij lahko zasledujejo celo odzivnost in 

neodzivnost na oglase in promocije, poslane s kratkimi sporočili, in tako omogočajo še 

učinkovitejše ciljno oglaševanje (Faganel 2008, 754). 

 

Po navedbi v uradnem oglaševalskem blogu Google uvaja spletna stran YouTube novost, in 

sicer se bodo pred ogledi videoposnetkov začeli predvajati šestsekundni oglasi, ki jih ne bo 

mogoče preskočiti. YouTube želi s to potezo pomagati predvsem oglaševalcem na mobilnih 

napravah. Nekaj sekund trajajoče oglase bodo namreč videvali izključno tisti, ki YouTube 
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uporabljajo na pametnih telefonih in tablicah. Kot je na Googlovem oglaševalskem blogu 

zapisal vodja produkcije video oglasov Zach Lupei, bo novost oglaševalcem omogočila, da 

sporočilo porabnikom posreduje v krajšem času. Uporabnikov pa nekaj sekund trajajoči oglasi 

ne bodo motili toliko kot 15- in 30-sekundni, ki se občasno pojavljajo pred ogledom 

videoposnetkov, so prepričani pri YouTubu. Različica YouTuba za mobilne naprave je sicer 

velik oglaševalski trg. Googlova raziskava je pokazala, da je mobilna aplikacija YouTube 

prva izbira za ogled spletnih video posnetkov polovice uporabnikov med 18. in 49. letom 

starosti (Adwords 2016). 

 

Oglaševalcem so uporabniki mobilnih telefonov dosegljivi kadar koli in kjer koli, kar je ena 

izmed prednosti tega medija. Glede na različne strategije oglaševalcev delimo mobilno 

oglaševanje na tri skupine. Pod prvo spada oglaševanje, ki je usmerjeno na uporabnike, ki so 

dovolili stik. S tem oglaševalci zmanjšajo možnost odpora ter negativnega odziva ciljne 

skupine. V drugo skupino spada oglaševanje, ki ciljno skupino spodbuja k prejemanju 

oglasnih vsebin s pomočjo nagrajevanja. V tretji skupini so oglasi, ki ciljajo uporabnike na 

določenih lokacijah (Tsang, Ho in Liang 2004, 78).  

3.2.7 Trženje od ust do ust 

Med trženje od ust do ust sodi vsa ustna, pisna ali elektronska komunikacija, ki se navezuje na 

izražanje mnenj o preteklih izkušnjah z izdelkom. Priporočila ali svarila se širijo tudi od 

virov, ki z izdelkom niso imeli neposredne izkušnje, a so bili preko določenega vira obveščeni 

o lastnosti, ki je po njihovem mnenju tako odločilna, da jo posredujejo tudi ostalim v svojem 

socialnem krogu. Konečnik Ruzzier (2011, 233‒238) prišteva k trženju od ust do ust tudi 

viralno oziroma virusno trženje, gverilsko trženje in trženje prek družabnih omrežij: 

‒ viralno oziroma virusno trženje je usmerjeno širjenje govoric po internetu, pri čemer 

uporabimo komunikacijo med porabniki kot sredstvo za širjenje glasu o izdelku. Viralno 

trženje izkorišča mrežni učinek interneta, 

‒ buzz trženje vključuje konkreten dogodek ali predstavo o izdelku z namenom, da se 

spodbudi vznemirjenje med porabniki, kreiranje odnosov z javnostmi ter širjenje 

sporočila o izdelku. Podjetje na omenjeni dogodek ali predstavo povabi manjše število 

porabnikov oziroma buzz agentov, ki lahko izdelke tudi preizkusijo. Agente nato podjetje 

pošlje med ostale ljudi z željo, da proti plačilu ali prostovoljno širijo govorice o novem 

izdelku med prijatelji in znanci, 

‒ pri gverilskem trženju je poudarek na kreativnosti in zmožnosti ustvarjanja svežih, 

edinstvenih in primernih idej, ki jih gverilski tržniki uporabijo kot rešitve za 

komunikacijske težave. In to vedno v jasni navezi na ciljne porabnike, ki jih v svojo 

komunikacijsko in poslovno strategijo vključijo na osebni ravni ter tako z njimi zgradijo 

močno čustveno vez, 
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‒ trženje prek spletnih oziroma družabnih omrežij je v zadnjem času močno povečalo svoj 

pomen, saj so postala družabna omrežja najbolj množično rastoč medij na svetu. 

Značilnost družabnih omrežij je, da omogočajo družabno povezovanje med prijatelji, 

prav tako pa omogočajo sklepanje novih prijateljstev. Poleg Facebooka so priljubljena 

tudi druga družabna omrežja, kot so Google, Hi5, Badoo, Bebo, Twitter in ostala. 

Vukasović (2012, 253) med spletna omrežja prišteva še: klepetalnice, bloge oziroma spletne 

dnevnike (namenjeni so ljudem, ki radi pišejo članke in delijo svoje misli), spletna mesta za 

objavljanje fotografij, spletna mesta za objavljanje video posnetkov (YouTube), poslovna 

omrežja (omogočajo poslovno povezovanje med posamezniki), druga omrežja (omogočajo 

interakcijo med porabniki). 

3.3 Strategije marketinškega komuniciranja 

Cilji marketinškega komuniciranja so izhodišče za načine (strategije, taktike in operativne 

naloge) marketinškega komuniciranja, s katerim hoče organizacija vplivati na vedenje ciljnih 

skupin. Pri oblikovanju ciljev marketinškega komuniciranja lahko položaj na ciljnih trgih 

zahteva poudarek (Smith in Taylor 2006, 100): 

‒ kognitivne reakcije ciljne skupine: nezavedanje, izpostavljenost, zavedanje, pozornost, 

poznavanje, razumevanje, zaznavanje, 

‒ afektivne reakcije ciljne skupine: poskus, nenakup, nakup, adopcija, zavračanje, ponovni 

nakupi. 

 

Pri oblikovanju celovitega komunikacijskega programa mora organizacija – tržni 

sporočevalec (Radonjič in Iršič 2011, 624): 

‒ določiti ciljno skupino želenih prejemnikov sporočila, 

‒ opredeliti cilje komunikacije, 

‒ oblikovati sporočilo, 

‒ izbrati komunikacijske kanale, 

‒ določiti celoten proračun za komuniciranje, 

‒ izbrati komunikacijski splet, 

‒ izmeriti učinkovitost komuniciranja in 

‒ upravljati »povezano« marketinško komunikacijo. 

Pri določitvi ciljne skupine želenih prejemnikov sporočila si mora organizacija (sporočevalec) 

najprej izoblikovati jasno podobo o tem, kdo so želeni prejemniki sporočila v okviru 

komunikacijskega procesa (obstoječi kupci izdelka, potenciali odjemalci, vplivne referenčne 

skupine). Pomemben del analize ciljne skupine je prepoznavanje trenutne podobe, ki jo imajo 

ljudje o organizaciji, njenih izdelkih in konkurentih. Poleg poznavanja obstoječe podobe mora 

vodstvo organizacije določiti še želeno podobo. 
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Oblikovanje sporočila zajema zgradbo sporočila, pri kateri velja poudariti nekaj strateških 

pristopov: 

‒ sporočilo s sklepom sporočevalca ali sporočilo brez sklepa, pri čemer naj o sklepu 

razmisli prejemnik sporočila, 

‒ jasno in nedvoumno sporočilo v nasprotju z dvoumnim sporočilom, 

‒ predstavitev enostranskih argumentov ali predstavitev dvostranskih argumentov, 

‒ najmočnejši argumenti so pred negativnimi argumenti oziroma obratno. 

 

Za učinkovit prenos sporočila mora sporočevalec izbrati tudi ustrezne komunikacijske kanale. 

Ločimo dve temeljni skupini komunikacijskih kanalov: osebne in neosebne. Uporaba osebnih 

komunikacijskih kanalov (iz oči v oči, po telefonu) je pomembna, kadar se vsebina 

komuniciranja veže na izdelke velikih vrednosti, katerih nakup je za potrošnika negotov in jih 

kupuje redko. Neosebni komunikacijski kanali so tisti, pri katerih poteka komunikacija 

posredno. Med sporočevalcem in prejemnikom sporočila je vključen posrednik, ki je lahko 

občilo, ozračje ali dogodek. 

Poznamo več načinov določanja višine proračuna za marketinško komuniciranje: metodo 

razpoložljivih sredstev, metodo deleža od vrednosti menjave, metodo primerjave s konkurenti 

in metodo ciljev in nalog. Poleg tega morajo organizacije upoštevati, da je treba sredstva v 

okviru komunikacijskega proračuna razdeliti med pet komunikacijskih instrumentov, pri 

čemer je treba oceniti njihovo posamično ekonomsko ustreznost ter učinek njihove 

medsebojne povezanosti oziroma dopolnjevanja. 

 

Pri oblikovanju komunikacijskega spleta mora organizacija upoštevati predvsem naslednje 

navedene dejavnike (Kotler 1998, 616‒621): 

‒ vrsto objekta menjave, 

‒ vrsto strategije, ki jo izvaja, t. j. strategijo potiska v nasprotju s strategijo potega, 

‒ stopnjo nakupne (prodajne) pripravljenosti, 

‒ stopnjo v življenjskem ciklusu izdelka in 

‒ tržni položaj organizacije. 
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Slika 5: Strategija potiska in strategija potega 

Vir: Kotler 1998, 618. 

Pri določitvi komunikacijskega načrta mora organizacija izmeriti predviden učinek 

komunikacijskega spleta na ciljno skupino. Organizacija mora zbrati tudi določene vedenjske 

podatke, povezane z odzivom (koliko ljudi je kupilo izdelek, kolikšnim je bil všeč, koliko jih 

je o njem poročalo drugim). 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

Blagovno znamko danes opazujemo in analiziramo v luči notranjega in zunanjega vidika. 

Zunanji vidik, ki ga opredeljujejo zunanji porabniki blagovne znamke, je koncept vrednosti 

blagovne znamke. Notranji vidik, ki ga opredeljujejo managerji oz. skrbniki in zaposleni, je 

koncept identitete blagovne znamke (Konečnik 2006, 265‒272). 

4.1 Opredelitev, značilnosti, vloge in pomen blagovne znamke 

Blagovno znamko je težko opredeliti. Nekateri menijo, da ima znamka emocionalni pomen, 

drugi poudarjajo funkcionalno vrednost blagovnih znamk. Najbolj razširjena je definicija 

Ameriškega združenja za marketing AMA, ki pravi, da je blagovna znamka »ime, termin, 

znak, simbol, oblika ali kombinacija elementov, po katerih prepoznamo in ločimo izdelek ali 

storitev določenega proizvajalca oziroma proizvajalcev od konkurence« (Apéria, Keller in 

Georgson 2008, 2). 

Pomen znamk kot sredstva razlikovanja sega v preteklost. Začetek t. i. moderne znamke pa 

sovpada s pojavom industrijske revolucije. Z naraščanjem razvitih trgov narašča pomen 

znamk. Prehod trgov z relativno homogenimi izdelki v »razdrobljene« trge vse bolj 

heterogenih izdelkov se vedno bolj prilagaja potrebam in hotenjem posameznih ciljnih skupin 

kupcev. V marketingu uporabljen pogled na znamko zajema vse značilnosti izdelka, 

povezanega z znamko, ki ga razlikujemo od konkurenčnih izdelkov. Ob tem je treba 

upoštevati, da gre za tiste značilnosti katere koli pojavne oblike izdelka (proizvoda, storitve, 

organizacij, osebe), s katerimi se ciljna skupina sooči na kakršen koli način (Gabrijan in 

Snoj 2012, 61‒62). 

Vukasovič (2012, 300‒301) blagovno znamko opredeli kot »ime, izraz, simbol in obliko ali 

kombinacijo naštetega, ki je namenjena prepoznavanju in razlikovanju izdelkov ali storitev 

enega oziroma skupine podjetij od konkurenčnih podjetij«. Navedeno opredelitev uvrščamo 

med tradicionalne poglede na blagovno znamko. Modernejše opredelitve blagovne znamke jo 

opisujejo kot kompleksno entiteto, ki zahteva celovitejše obravnavanje in pogled nanjo. 

Novejši pristopi opredeljevanja blagovne znamke poudarjajo smiselnost uravnoteženega 

pogleda na blagovno znamko, ko jo je treba opazovati tako z notranjega kakor tudi z 

zunanjega pogleda. Notranji pogled je predstavljen predvsem s konceptom identitete blagovne 

znamke, ki navaja njene glavne značilnosti z vidika managerjev oziroma skrbnikov. Zunanji 

pogled na blagovno znamko, v nasprotju z notranjim, zajema njeno ovrednotenje z vidika 

morebitnih porabnikov, pri katerih analiziramo njihovo zavedanje, podobo, zaznano kakovost 

ter zvestobo blagovni znamki. Splet navedenih dejavnikov analizirajo porabniki v nakupnem 

procesu odločanja s pomočjo elementov trženjskega spleta izdelka. Identiteta blagovne 

znamke opredeljuje, kakšna je blagovna znamka v resnici, kako naj bi jo porabniki videli, 

razumeli in kakšen odnos naj bi z njo izoblikovali. Je element prenašanja sporočil o izdelkih, 
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dejanjih in sloganih širšemu občinstvu. K vizualni identiteti blagovne znamke prištevamo 

ime, slogan, simbol. Vizualni elementi predstavljajo vrh ledene gore oziroma njen vidni del, 

ki je precej manjši kot nevidni del. Nevidni del predstavlja poslanstvo, vizijo, osebnost, 

vrednote, koristi in razlikovalne prednosti. Uspešne blagovne znamke niso zgrajene zgolj na 

vizualnih elementih, temveč so zastavljene celovito in komunicirajo svojo zgodbo. Ime 

blagovne znamke predstavlja osnovo za njeno predstavitev na trgu in zavedanje blagovne 

znamke med porabniki. Simbol blagovne znamke pomembno vpliva na premoženje blagovne 

znamke v očeh porabnikov. Logotip je največkrat uporabljen simbol blagovne znamke. 

Njegova naloga je slikovno predstaviti bistvo identitete blagovne znamke. Ob logotipu se kot 

simbol blagovne znamke v visoko konkurenčnem okolju izpostavlja tudi njena embalaža. 

Osnovni namen embalaže je predvsem nositi in varovati, ohraniti vrednost in izdelek zaščititi 

med distribucijo. Blagovne znamke lahko razvrstimo na blagovne znamke proizvajalcev in 

trgovinske blagovne znamke. Z blagovnimi znamkami proizvajalcev označujemo izdelke, ki 

jih proizvajajo podjetja pod lastnimi blagovnimi znamkami. S trgovinskimi blagovnimi 

znamkami označujemo izdelke, ki jih prodajajo trgovinska podjetja. Tancer (2002, 58) trdi, da 

so blagovne znamke še posebej pomembne pri izdelkih, ki se med seboj slabo razlikujejo. 

Posledica tega je, da porabniki pogosto kupujejo določen izdelek različnih proizvajalcev, ne 

da bi sploh opazili razliko. 

Ker so blagovne znamke vedno bolj pomembne, je postalo ključno tudi načrtovanje in 

upravljanje znamk. Dobro oblikovna vizija omogoča vzpostavitev in ohranjanje jasne smeri 

razvoja blagovne znamke. To je pomembno za dolgoročno vzdrževanje blagovne znamke, kot 

tudi ohranjanje in pridobivanje novih potrošnikov. Vizija je torej potrebna, da se lahko 

podjetje in blagovne znamke sistematično razvijajo in nadgrajujejo (De Chematony in 

Christodoulides 2009). 

V slovenski literaturi in v pogovornem jeziku na področju marketinga srečujemo izraze 

´storitvena znamka´, ´tržna znamka«´, ´brend´ in druge, ki bolj ali manj dobro opisujejo isto 

ali zelo sorodno vsebino (Snoj in Gabrijan 2015, 355). 

Kot navajata Homburg in Krohmer (2003, 515), so znamke pomemben dejavnik orientiranja 

kupcev pri nakupnem odločanju na razvitih trgih. 

Zaradi naraščanja kompleksnosti blagovne znamke po mnenju Konečnik Ruzzier (2011, 158) 

narašča tudi število vlog oziroma funkcij, ki jih znamke prinašajo skrbnikom oziroma 

ponudnikom ter porabnikom. 
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Slika 6: Funkcije blagovne znamke 

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 159. 

Trgovske blagovne znamke so v tuji strokovni literaturi obravnavane in poimenovane zelo 

različno (lastna oznaka izdelka, lastna blagovna znamka, blagovna znamka distributerja ipd.). 

Kotler (2004) navaja, da gre za hišno znamko trgovca. Med trgovci se bije boj za zvestobo 

kupcev in v odgovor na to se je rodila tudi trgovska blagovna znamka. 

 

Hitrost razvoja trgovskih verig in trgovskih blagovnih znamk se razlikuje od države do 

države. Najhitreje se je na tem področju razvijala zahodna Evropa. John Dawson (2006, 42) 

deli razvoj evropskih trgovskih podjetij na tri faze: 

‒ V prvi fazi so se začele organizacijske in strukturne spremembe trgovin, to je bilo leta 

1945. Trgovci so se zgledovali po ameriškem tipu samopostrežne trgovine in začeli 

graditi nove, večje trgovine. Do leta 1960 se je površina trgovin postopoma povečevala in 

ponudba je bila vse večja. 

‒ Drugo fazo so sprožile spremembe na evropskem trgu. Skupni trg in postopen razvoj 

Evropske unije je omogočil, da so se začela podjetja med seboj bolj povezovati. Trgovci 

so spoznavali pomen marketinških dejavnosti in zadovoljevanja potrošnikovih potreb. 

Tako so v letih med 1970 in 1980 na obrobju mest nastali prvi obsežnejši samopostrežni 

supermarketi. 
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‒ Tretja faza označuje današnje spremembe v trgovskih podjetjih. Pomen informacijske in 

komunikacijske tehnologije vse bolj narašča, s čimer so trgovska podjetja pridobila še 

večji vpliv v ekonomiji. 

 

Trgovske znamke so izdelki, ki jih označujejo in si lastijo organizacije, ki so osredotočene 

bolj na distribucijo kot pa na proizvodnjo (Zielke in Dobblestein 2007, 112‒113). Poznamo tri 

tipe trgovskih blagovnih znamk: 

‒ Generične trgovske znamke: gre za izdelke nekoliko nižje kakovosti, ki so pakirani v 

preprosto embalažo. Po navadi v tej kategoriji najdemo osnovna živila (kruh, mleko, 

jogurti ...). Cenovno so najugodnejši in primerni predvsem za potrošnike z nižjimi 

dohodki. 

‒ Klasične blagovne znamke: klasična blagovna znamka je pozicionirana podobno kot 

ostale blagovne znamke, ki niso vodilne na trgu. V povprečju so od 10 do 30 odstotkov 

cenejše od vodilnih blagovnih znamk. 

‒ Prestižne blagovne znamke: predstavljajo izbrane izdelke višje kakovosti, ki jih trgovci 

pozicionirajo kot vodilne blagovne znamke na trgu. 

Trgovske blagovne znamke so najbolj zastopane v Evropi in na trgu ZDA. Evropa je prva 

uvedla izdelke trgovskih blagovnih znamk, zato so na tem področju ti izdelki bolj popularni, v 

ZDA nekaj manj. Predvsem so trgovinskim blagovnim znamkam naklonjeni potrošniki Velike 

Britanije. Trendi upravljanja trgovinskih verig so v ZDA nekoliko drugačni in trgovinske 

blagovne znamke predstavljajo v povprečju zgolj 15 do 20 odstotkov celotne ponudbe, v 

Evropi pa od 30 do 40 odstotkov (Weitz in Whitfield 2006, 65). 

4.2 Zvestoba potrošnikov blagovni znamki 

Zvestoba blagovni znamki je navadno posledica zadovoljstva potrošnika oz. sposobnosti 

proizvajalcev, da odkrijejo in zadovoljijo potrošnikove želje in potrebe. Razvija se na osnovi 

vplivov, ki jih ne moremo otipati in izmeriti. Zvestobo blagovni znamki lahko opredelimo kot 

namero za nakup oz. dejanski nakup enake blagovne znamke kot pri zadnjem nakupu. 

Menjava blagovne znamke pomeni, da potrošnik ob naslednjem nakupu kupi drugo blagovno 

znamko ali pa se za nakup sploh ne odloči. Menjava blagovne znamke je način, kako 

potrošnik izrazi svoje nezadovoljstvo do blagovne znamke. Možina, Tavčar in Zupančič 

(2012, 276) nadalje razvrščajo značilnosti, ki vplivajo na zvestobo blagovni znamki, v dve 

veliki skupini, in sicer v značilnosti potrošnika in značilnosti izdelka. Glavne značilnosti 

potrošnika, ki vplivajo na zvestobo blagovni znamki, lahko razdelimo na demografske, 

socialne in psihološke. 

 

Med demografske značilnosti vključujemo starost, zaposlitev, dohodek in izobrazbo. Za te 

dejavnike je značilno, da jih navadno ugotovimo brez velikih težav, saj so to lastnosti, ki so 

znane in se jih potrošnik tudi zaveda. Starost je pomembna pri zvestobi blagovni znamki. 
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Navadno lahko izobrazbo, dohodek in poklic povežemo v socialni status, ki prikazuje osebne 

vrednote, navade, okus in življenjski slog. 

 

Sociološke lastnosti potrošnika so lastnosti, ki so odvisne od socialnega okolja, v katerem je 

potrošnik. Navadno govorimo o socialnih skupinah ali razredih, ki jih lahko naredimo na 

osnovi izobrazbe, zaposlenosti in dohodka. Ker se ljudje navadno želijo poistovetiti z 

določenim krogom ljudi oz. referenčno skupino, bodo uporabljali enako ali podobno blagovno 

znamko, kot ta krog ljudi, in ji ostajali zvesti. 

 

Tudi glede psiholoških značilnosti je potrošnik bolj ali manj zvest blagovnim znamkam. 

Ljudje, ki jim je tveganje tuje, bodo verjetno bolj zvesti, saj z zvestobo blagovni znamki 

zmanjšajo tveganje. 

 

Značilnosti izdelka prav tako vplivajo na zvestobo določeni blagovni znamki. Te značilnosti 

lahko razdelimo na (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 277): 

‒ Vrsto izdelka: ta narekuje, ali bodo potrošniki sploh opazili blagovno znamko in tako 

naredili prvi korak v smeri zvestobe. Do zvestobe prihaja tudi pri izdelkih vsakdanje rabe. 

Med izdelke z največjo zvestobo sodijo alkoholne pijače in cigarete. 

‒ Vpletenost potrošnika v nakup: pomeni, da lahko majhna vpletenost v nakup predstavlja 

visoko stopnjo zvestobo določeni preizkušeni blagovni znamki. Pri izdelkih take vrste 

ljudje ne porabijo veliko časa od tedaj, ko začutijo potrebo, pa do nakupa in tako se 

navadno ne ukvarjajo toliko z blagovno znamko. 

‒ Konkurenco: konkurenca podobnih blagovnih znamk zmanjšuje zvestobo določeni 

blagovni znamki. To je pričakovano, saj je večja izbira na trgu tudi večja skušnjava za 

potrošnika, ki pride v trgovino. Temu pojavu se podjetja izognejo tako, da imajo na trgu 

več blagovnih znamk. Primer je podjetje Wrigley, ki ima zelo močni blagovni znamki 

žvečilnih gumijev Orbit in Wrigley. Vse naštete značilnosti lahko pri določeni blagovni 

znamki ugotovimo in poskušamo najti krog ljudi, ki so zvesti, ter se nanje še posebej 

usmeriti. 

 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 277) poudarjajo, da izhaja zvestoba določeni blagovni 

znamki iz različnih razlogov, zato našteva naslednje vrste zvestobe:  

‒ čustvena zvestoba blagovni znamki,  

‒ pripadnostna zvestoba blagovni znamki, 

‒ zvestoba blagovni znamki na osnovi razlikovanja (angl. differentiated loyality),  

‒ zvestoba blagovni znamki, ki je posledica odnosa med potrošnikom in prodajalcem, 

‒ zvestoba blagovni znamki zaradi prevelikih stroškov menjave blagovne znamke,  

‒ zvestoba blagovni znamki na osnovi domačnosti (angl. familiarity loyality),  

‒ zvestoba blagovni znamki zaradi priročnosti. 
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a) Čustvena zvestoba blagovni znamki je navadno posledica edinstvenega, nepozabnega 

dogodka, ki je povzročil izredno navezanost na blagovno znamko. To pomeni, da je 

dobro ime blagovne znamke za potrošnika skoraj nedotakljivo. Tudi t. i. ustno 

oglaševanje je zelo pozitivno. Primer take zvestobe je, če je nekomu neka znamka 

avtomobila ob hudi prometni nesreči rešila življenje. V takem primeru lahko trdimo, da 

bo človek ostal zvest tej blagovni znamki. 

b) Pripadnostna zvestoba blagovni znamki pomeni, da je ta znamka predstavljena kot 

simbol potrošnika in za predstavo o samem sebi. Taka zvestoba je navadno dokaj močna, 

lahko pa dolgoročno preneha, če podjetje slabo skrbi za to znamko. Primer take zvestobe 

so avtomobili Porsche. 

c) Zvestoba blagovni znamki, ki je posledica razlikovanja, temelji na različnih ocenah 

potrošnika in opazovanjih različnih znamk. Včasih je taka zvestoba tudi zastarela, ker ni 

sprotnih opazovanj. Podjetje mora pri taki vrsti zvestobe zelo paziti na dobro ime in 

spremljati konkurenco. Ta vrsta zvestobe je pogosta pri različnih gospodinjskih aparatih. 

d) Zvestoba blagovni znamki, ki je posledica odnosa med potrošnikom in prodajalcem, 

nastane, ko ima potrošnik občutek, da zvestoba pomeni tudi poseben odnos do njega. 

Tako zvestobo lahko podjetje izgubi, če ima potrošnik občutek, da se z njim ni ravnalo 

tako, kot je on pričakoval. Primer take zvestobe so potrošniki, ki stalno kupujejo v 

določeni trgovini in se tam počutijo že zelo domače. 

e) Zvestoba blagovni znamki zaradi prevelikih stroškov menjave blagovne znamke je 

zvestoba, ki jo potrošnik ohrani tudi v primeru, ko s storitvijo ali izdelkom ni najbolj 

zadovoljen. Stroški zamenjave so visoki in včasih je postopek menjave tako zapleten, da 

potrošniku ni do menjave blagovne znamke. Dostikrat obstaja taka zvestoba tudi zato, ker 

konkurenca ni nič boljša in ker menjava blagovne znamke ne bi prinesla veliko 

sprememb. Pri tej zvestobi lahko konkurenca z boljšimi pogoji spelje veliko potrošnikov. 

Primer so počasne bančne storitve in togost bank. 

f) Zvestoba blagovni znamki na osnovi domačnosti je rezultat tega, da je določena znamka 

po prepričanju potrošnika najboljša zaradi dobrih informacij, ki jih ima potrošnik. To 

vrsto zvestobe ves čas z oglaševanjem napadajo druge znamke, ki lahko zasedejo prvo 

mesto. Primer so razne brezalkoholne, gazirane osvežilne pijače. 

g) Zvestoba blagovni znamki zaradi priročnosti bi lahko imenovali tudi zvestoba zaradi 

praktičnosti, ker nakup določene blagovne znamke ne povzroča prevelikega napora. 

Primer so sladoledi in pijače, ki jih dobimo na različnih prodajnih mestih, kot so 

bencinske črpalke ipd. 

V praksi ne srečamo tako enoznačnih vrst zvestobe potrošnikov blagovni znamki, ker se ne 

pojavljajo v tako čistih oblikah. Pri različnih potrošnikih se posamezne oblike prepletajo. 

 

Kotler (2004, 267) segmentira kupce z vidika privrženosti blagovni znamki. Zveste stranke so 

pomembna vrednost podjetja, ki omogoča, da podjetje dolgoročno dobro posluje. Podjetja, ki 

prodajajo na trgu, ki je zvest blagovni znamki, imajo precejšnje težave pri povečanju svojega 
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tržnega deleža, medtem ko imajo podjetja, ki želijo na ta trg vstopiti, zelo malo možnosti za 

njegovo osvojitev. Glede na to, kako je uporabnik zvest določeni blagovni znamki, lahko 

ločimo stranke na naslednje načine: 

‒ Trdni privrženci: tisti, ki stalno kupujejo isto blagovno znamko. Njihov nakupni vzorec 

lahko ponazorimo z A, A, A, A in tak nakupni vzorec ponazarja nedeljeno zvestobo 

znamki A. 

‒ Delni privrženci: tisti, ki so zvesti dvema ali trem blagovnim znamkam. Nakupni vzorec 

lahko ponazorimo kot A, A, B, B, A, B in predstavlja potrošnike, ki so deljeno zavezani 

dvema blagovnima znamkama A in B. Ta skupina hitro narašča, saj je vse več 

potrošnikov, ki izbirajo med nekaj razpoložljivimi znamkami, za katere mislijo, da so 

enakovredne. 

‒ Nestanovitni privrženci: tisti, ki svojo naklonjenost do blagovnih znamk spreminjajo. 

Njihov nakupni vzorec lahko ponazorimo z A, A, A, B, B, B in prikazuje spremembo 

potrošnikove privrženosti od blagovne znamke A na blagovno znamko B. 

‒ Spremenljivci: tisti, ki niso zvesti niti eni blagovni znamki. Njihov nakupni vzorec je A, 

B, C, D, E, A, kar prikazuje spremenljivega potrošnika, ki ga privlači ugoden nakup na 

razprodajah ali pa si želi sprememb in zato kupuje različne blagovne znamke. 

Vsak trg je sestavljen iz različnega števila navedenih in med seboj prepletenih skupin 

potrošnikov. Podjetje z analizo omenjenih skupin strank lahko preučuje privrženost strank in 

izve, katere blagovne znamke najbolj konkurirajo njegovemu izdelku ali storitvi. 

4.3 Značilnosti blagovne znamke na trgu čokoladnih izdelkov 

Blagovne znamke čokoladnih izdelkov v prvi vrsti prepoznavamo in razlikujemo po imenih in 

oblikah. Celovitejši in uravnotežen pogled na blagovne znamke nas napotuje na njihovo 

opazovanje tako z notranjega kakor tudi z zunanjega vidika. Notranji pogled z vidika 

skrbnikov blagovnih znamk čokoladnih izdelkov smo prepoznali predvsem v tem, da 

proizvajalci čokoladnih izdelkov poudarjajo teme, kot so podpora trajnostni pridelavi 

kakovostnega kakava na plantažah, skrb za okolje, izboljšanje delovnih in življenjskih 

pogojev pridelovalcev kakava v državah proizvajalkah, omejevanje oziroma izkoreninjenje 

izkoriščanja otrok. Vse to so pereče teme, na katere že dolgo opozarjajo nevladne civilne 

organizacije in iniciative. Zato proizvajalci poskušajo poudarjati, da za blagovnimi znamkami 

tiči velika skrb in prizadevanje za izboljšanje razmer v zvezi s pridelavo kakava in pri skrbi za 

varovanje okolja. S tovrstnim notranjem pogledom želijo skrbniki čokoladnih blagovnih 

znamk vplivati na zunanji pogled in identiteto. Zunanji pogled na blagovno znamko zajema 

njeno ovrednotenje z vidika porabnikov, katerih njihovo zavedanje, podobo, zaznano 

kakovost ter zvestobo blagovni znamki opredelimo in ovrednotimo s pomočjo analiz. 

Identiteta blagovne znamke opredeljuje, kakšna je blagovna znamka v resnici, kako naj bi jo 

porabniki videli, razumeli in kakšen odnos naj bi z njo izoblikovali. Je element prenašanja 

sporočil o izdelkih, dejanjih in sloganih širšemu občinstvu. K vizualni identiteti blagovne 
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znamke prištevamo ime, slogan, simbol. Ime blagovne znamke predstavlja osnovo za njeno 

predstavitev na trgu in zavedanje blagovne znamke med porabniki. Simbol blagovne znamke 

pomembno vpliva na premoženje blagovne znamke v očeh porabnikov. Logotip je največkrat 

uporabljen simbol čokoladne blagovne znamke. Njegova naloga je slikovno predstaviti bistvo 

identitete blagovne znamke. Ob logotipu se kot simbol blagovne znamke izpostavlja tudi 

embalaža. Čokoladne blagovne znamke lahko razvrstimo na blagovne znamke proizvajalcev 

in trgovinske blagovne znamke. Z blagovnimi znamkami proizvajalcev označujemo izdelke, 

ki jih proizvajajo podjetja pod lastnimi blagovnimi znamkami. S trgovinskimi blagovnimi 

znamkami pa označujemo izdelke, ki jih prodajajo trgovinska podjetja.  

Po podatkih Euromonitorja (2016) ostaja vodilni igralec na slovenskem trgu v segmentu 

čokoladnih izdelkov v letu 2016 Mondelez s 26-odstotnim deležem vrednosti prodaje, 

zahvaljujoč priljubljenosti čokolad Milka. Podjetje nenehno uvaja nove različice pod 

blagovno znamko Milka, ki jih potrošniki dobro sprejemajo. Ferrero, katerega blagovne 

znamke so Kinder, Ferrero Rocher in Raffaello, zaseda drugo mesto z 22-odstotnim deležem 

vrednosti prodaje čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu. 

Na embalaži čokoladnih izdelkov je mogoče opaziti tri najbolj razširjene oznake certifikatov. 

Do njih so upravičeni izdelki, ki izpolnjujejo posamezne pogoje. Certifikati Utz Certified, 

Rainforest Alliance Certified in Fairtrade. Utz Certified je program in oznaka za trajnostno 

kmetovanje in je največji program za trajnostno kmetijsko pridelavo kave in kakava na svetu. 

Certifikat Rainforest Alliance Certified je dodeljen kmetijam in podjetjem, ki izpolnjujejo 

stroge okoljske in socialne standarde. Fairtrade je alternativni pristop konvencionalni trgovini 

in temelji na partnerstvu med proizvajalci in potrošniki. Kmetom, ki prodajajo kakav pod 

pogoji Fairtrade, je zagotovljena boljša obravnava in boljši pogoji menjave. To jim omogoča 

možnost, da izboljšajo svoje življenje in načrte za prihodnost (UTZ b. l., Rainforest Alliance 

b. l. in Fair Trade b. l.). 

   

Slika 7: Certifikatne oznake na embalaži čokoladnih izdelkov 

Vir: UTZ b. l., Rainforest Alliance b. l. in Fair Trade b. l. 
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5  NAKUPNE NAVADE 

Nakupne navade so dobile velik pomen, ko so pričeli tržniki sistematično zbirati informacije o 

trgu in med drugim tudi o vedenju porabnikov. Raziskovanje porabnikov je postalo 

pomembna disciplina tržnikov v obdobju širokega sprejetja tržnega koncepta. Pred tem 

vedenje porabnikov ni bilo tako pomembno, saj je bilo v obdobju proizvodne naravnanosti 

mogoče prodati vse, ker je povpraševanje presegalo ponudbo. Prav tako v obdobjih 

naravnanosti k izdelkom in prodajni naravnanosti ni bilo zanimanja za nakupne navade. 

Potrebe po poznavanju obnašanja potrošnika ni bilo. 

 

Obnašanje potrošnika je proces, v katerem posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od 

koga kupijo blago ali storitev To obnašanje vključuje oboje, duševno in telesno dejavnost, ki 

je potrebna za odločitev v procesu nakupa. Preučujemo, kako posameznik zaznava sam sebe v 

odnosu do tržnega okolja, vključujoč vpliv in interakcije z organizacijami, ki proizvajajo, 

propagirajo in prodajajo dobrine (Damjan in Možina 1998, 5). 

 

Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič (2002, 20) ugotavljajo, da na splošno raziskujemo 

naslednje vidike obnašanja potrošnikov: 

‒ zaznavanje, učenje in pomnjenje: raziskujemo, kako potrošnik zaznava dražljaje in 

dogodke, kako jih interpretira, se iz njih uči, pomni in kako se po njih ravna, 

‒ potrošnikove navade, motive in stališča: ugotavljamo specifične motive za nakup, 

ocenjujemo dejavnike nakupa, ugotavljamo predstave, ki jih imajo potrošniki o izdelku, 

podjetju ali znamki, 

‒ namere in preference nakupovanja: ocenjujemo namere kupovanja, ugotavljamo 

pričakovanja glede količine in kakovosti dobrin ipd., 

‒ vpliv komunikacije na potrošnike: ugotavljamo razne vrste dejavnikov, ki jih vključujeta 

oglaševanje in embalaža, 

‒ analiza trgov in tržnih segmentov: raziskujemo na primer bivališče potrošnikov, 

primerjamo potrošniške skupine,  

‒ vpliv drugih dejavnikov na potrošnika: na primer raziskovanje vpliva gospodarskih 

razmer ali referenčnih skupin. 

Porabnika moramo dobro poznati, da mu lahko ponudimo storitve, ki jih išče in potrebuje. 

Osnovni namen trženja je odzivanje na potrebe in želje ciljnega porabnika in njihova 

zadovoljitev. Toda porabnika zares poznati ni preprosto, ker se kljub temu, da zna opisati 

svoje želje in potrebe, v resnici nato obnaša drugače. Lahko se zgodi, da ne ve, kakšni so 

resnični motivi za njegove odločitve, ali pa si zaradi različnih vplivov v zadnjem trenutku 

premisli. Tržniki morajo preučevati porabnikove želje, zaznavanje, nagnjenja in nakupno 

vedenje. Na nakupno vedenje najprej vplivajo trženjske spodbude iz okolja, ki pridejo do 

kupčeve zavesti. Sledi jim vpliv značilnosti kupca in postopek odločanja, končna posledica pa 



38 
 

so nakupne odločitve. Tržnik mora vedeti, kaj se dogaja v kupčevi zavesti v postopku od 

vpliva zunanjih spodbud do nakupnih odločitev (Kotler 1998, 173). 

 

Mothersbaugh (2010, 9) poudarja, da vse marketinške strategije in taktike organizacij 

temeljijo na eksplicitnih in implicitnih dognanjih vedenjskih navad potrošnikov. Med 

pomembne vplivne dejavnike poslovnega okolja zagotovo lahko uvrščamo tudi spremenjene 

življenjske navade potrošnikov ter težnje k novim in celovitim zadostitvam njihovih potreb. 

 

Kot navajajo Schiffman, Kanuk in Wisenblit (2010, 7), opredelimo vedenje porabnikov kot 

vedenje, ki ga porabniki kažejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju 

izdelkov, storitev, idej, za katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove potrebe. 

5.1 Pričakovanja potrošnikov  

Za vsako sodobno, trženjsko naravnano podjetje, ki se pri svojem poslovanju srečuje s 

številno konkurenco, je pomembno, da zna prisluhniti željam in potrebam ciljnega trga ter na 

osnovi teh ugotovitev oblikovati ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potrebe 

potencialnih kupcev. Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 305) navajajo še, da organizacije 

namenjajo vse večjo pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se nanašajo 

na potrošnikovo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo. Pojem zadovoljstva je neločljivo povezan s 

ponovnimi nakupi in zvestobo potrošnikov podjetju oz. blagovni znamki. 

5.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje storitve  

Kot navajajo Možina Zupančič in Postružnik (2010, 309), je namen vsakega podjetja 

zadovoljitev potreb in želja ciljnega uporabnika. Vendar zares poznati uporabnika ni preprosta 

stvar, saj se ta kljub temu, da zna definirati svoje potrebe in želje, lahko v resnici obnaša 

drugače. Zaznavanje ali percepcija je proces sprejemanja interpretiranja pomena informacij. 

Zaznavanje je subjektivno. Vsak človek si ustvari svoj vzorec zaznavanja, ki izraža fiziološke 

in psihološke lastnosti. 

Zeithaml in Bitner (1996, 104) ugotavljata, da na uporabnikovo zaznavanje storitev vplivajo 

štirje dejavniki: soočenje s storitvijo (kompetentnost, kredibilnost, odzivnost, zanesljivost 

izvajalcev storitve), dokazi organizacije (oprema, videz prostorov), podoba organizacije in 

cena. 

 

Soočenje s storitvijo: vsako soočenje s storitvijo v procesu njenega izvajanja prispeva k 

splošnemu zadovoljstvu potrošnika in k njegovi pripravljenosti ponovnega sodelovanja s 

podjetjem. Katero koli soočenje potrošnika s podjetjem je lahko kritično za doseganje 

potrošnikovega zadovoljstva in zvestobe. 
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Dokazi storitve: neotipljivost storitve je razlog, da potrošniki pri vsakem stiku s podjetjem 

iščejo dokaze storitve. Ločimo tri elemente dokaze storitev: ljudje, procesi in vidni dokazi 

storitev. 

 

Podoba podjetja: sestavljajo jo prepričanja in mnenja potrošnikov o podjetju. Na podobo 

podjetja, kakor tudi pričakovanja, vplivajo obljube podjetja in govorice od ust do ust. Ena 

slaba potrošnikova izkušnja ne more biti usodna, če ima potrošnik podjetje v mislih zapisano 

kot dobro. 

 

Cena: zaradi neotipljivosti storitev je prav cena tista, ki vpliva na pričakovanja in zaznavanja 

potrošnikov. Če je cena visoka, bodo potrošniki pričakovali visoko kakovost, kar vpliva tudi 

na njihovo zaznavanje. Pri prenizki ceni lahko potrošniki podvomijo o kakovosti storitve 

(Zeithaml in Bitner 1996, 16). 

5.1.2 Dejavniki, ki vplivajo na vrednost izdelka in storitve 

Kakovost je neločljivo povezana s posameznimi značilnostmi izdelka ali storitve, vendar pa je 

za potrošnika pomembno predvsem to, kako sam zaznava kakovost ponudbe in opravljenega 

nakupa. Kot navajajo Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 310), sta z vidika potrošnika pri 

opredelitvi kakovosti določenega izdelka ali storitve pomembna predvsem: 

‒ sposobnost delovanja, ki pove, ali izdelek (storitev) deluje tako, da zadovolji potrebe 

kupca, 

‒ zanesljivost, ki pove, ali je izdelek (storitev) brez napak in ima značilnosti, ki jih želi 

kupec.  

Kakovost izdelka je njegova sposobnost, da s svojimi značilnostmi in zmožnostjo delovanja 

ustvari zadovoljstvo pri potrošniku. Kakovost ni enaka zadovoljstvu, temveč je eden od 

vzrokov za njegov nastanek. Vendar pa se zaznana kakovost posameznega izdelka razlikuje 

od potrošnika do potrošnika, zato lahko popolnoma enak izdelek dvema različnima 

potrošnikoma nudi različno stopnjo zadovoljstva. Vzrok za to so različna pričakovanja, ki jih 

imajo potrošniki v zvezi z določenim izdelkom. 

Potočnik (2002, 212‒213) navaja, da je največji trženjski izziv vsakega podjetja razvoj 

kakovostnih izdelkov, ki bodo uspešno tekmovali z izdelki čedalje večjega števila ponudnikov 

iz vsega sveta. Ker je kritični dejavnik konkurenčne sposobnosti podjetja zadovoljen kupec, 

morajo trženjski oddelki spodbujati spoznanje, da obstaja usodna povezava med izboljšanjem 

kakovosti in med zadovoljstvom kupcev. Tako je kakovost celota značilnosti izdelka ali 

storitve, ki lahko zadovolji določeno dejansko ali namišljeno potrebo. Prav zaradi tega mora 

podjetje celovito obvladovati in spremljati kakovost, da bi proizvedlo izdelke, ki bodo 

ustrezali kupcem in jih zadovoljili. To zahteva sodelovanje vseh zaposlenih v podjetju, 

izboljševanje poslovnih procesov ter podjetniške kulture, v kateri delujejo. Kakovost pa je 
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tudi močno povezana s konkurenčnostjo, saj, da bi podjetje ostalo konkurenčno, mora trajno 

izboljševati in ohranjati kakovost svojih izdelkov. Zato se morajo takšna podjetja stalno 

primerjati z najboljšimi konkurenti glede kakovosti svojih izdelkov, da bi ugotovilo, če se 

lahko obstoječe stanje še izboljša. 

Pri kakovosti storitev pa gre za specifične načine ovrednotenja in merjenja kakovosti. Glavne 

značilnosti storitev so: neoprijemljivost, neločljivost porabe storitev od njihove proizvodnje, 

spremenljivost kakovosti (storitve težko standardiziramo), pokvarljivost – nezmožnost 

hranjenja, skladiščenja storitev, nelastništvo ‒ lahko jih samo najamemo oz. plačamo uporabo 

zanje (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 311). 

 

Potočnik (2004, 92) navaja razloge, zakaj je težje meriti kakovost storitve kot pa kakovost 

izdelka: 

‒ kakovost izdelka lahko ocenimo po tehničnih značilnostih, kakovost storitve pa predvsem 

na osnovi izvedbe storitve, izvajalca in okolja, v katerem je storitev, 

‒ kakovost storitve je odvisna od pričakovanj stranke v primerjavi z zaznavanjem dejanske 

izvedbe storitve, 

‒ kakovost storitve stranke ocenjujejo tudi glede na postopek izvedbe storitve in ne samo 

glede na stanje po izvedbi storitve. 

Pri merjenju kakovosti se je treba vprašati: Kako dobro? Kakovost vključuje zadovoljstvo 

potrošnikov in primernost namenu (standardi).  

5.2 Zadovoljstvo in nezadovoljstvo potrošnikov 

Zadovoljstvo potrošnika je posledica ponakupnega ovrednotenja potrošnika, ko ta zavestno ali 

podzavestno primerja zaznano in pričakovano kakovost izdelka ali storitve (pričakovanja v 

zvezi z izdelkom ali storitvijo). Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je posledica pričakovanj 

potrošnika in kakovosti storitve oziroma izdelka. Ko potrošnik po izvedbi ovrednoti kakovost 

storitve in jo primerja s pričakovano kakovostjo, se pojavi občutek zadovoljstva ali 

nezadovoljstva. Kot navajajo Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 321‒338), 

nezadovoljstvo izhaja iz tega, da pričakovanja niso izpolnjena, zadovoljstvo pa iz tega, da so 

pričakovanja izpolnjena. Če izdelek ne dosega pričakovanj, je kupec nezadovoljen, če izdelek 

ustreza pričakovanjem, je kupec zadovoljen, če pa izdelek presega pričakovanja, je kupec zelo 

zadovoljen, vesel in navdušen. 

 

Podobno opredeljuje zadovoljstvo Kotler (1998, 40), ki navaja, da zadovoljstvo lahko 

opredelimo kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 

delovanjem izdelka ali rezultatom storitve in osebnimi pričakovanji. Zaznano izvedbo 

opredelimo kot subjektivno ocenitev dejanske izvedbe, ki ustreza kupčevemu mnenju o 

stopnji odličnosti storitve, pričakovanja pa nastanejo na osnovi kupčevih preteklih 

nakupovalnih izkušenj, vpliva prijateljev in znancev, sporočil in obljub tržnikov ter 
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konkurence. V primeru, da tržniki dvignejo kupčeva pričakovanja previsoko, je zelo verjetno, 

da bo kupec razočaran. Po drugi strani pa velja, da podjetje, ki postavi pričakovanja kupcev 

prenizko, ne pritegne dovolj kupcev, čeprav skoraj zagotovo zadovolji tiste, ki kupujejo pri 

njih. Glavni cilj sodobnih podjetij je popolno zadovoljstvo kupcev. Ta podjetja merijo visoko, 

ker se zavedajo, da bodo kupci, ko bodo samo zadovoljni, hitro zamenjali dobavitelja, če bodo 

dobili boljšo ponudbo. Podjetje mora torej poskrbeti za to, da bodo kupci nadpovprečno 

zadovoljni, saj le takšni kupci po navadi niso pripravljeni zamenjati blagovne znamke. 

Dejstvo je namreč, da zadovoljstvo kupcev s proizvodom ustvari tudi čustveno nagnjenje in 

ne samo razumske preference do blagovne znamke, to pa vodi do visoke ravni kupčeve 

zvestobe. 

 

Oliver (2010, 8) definira zadovoljstvo kot odjemalčev odziv na neko izpolnitev ali 

neizpolnitev. Je njegova sodba o tem, ali je značilnost izdelka oziroma storitve ali pa sam 

izdelek oziroma storitev dosegla želeno raven izpolnitve ali ne. Hkrati navaja, da so ključni 

dejavnik zadovoljstva s posamezno izkušnjo potrošnikova vnaprejšnja pričakovanja. 

 

Za podjetje, katerega cilj je dobiček, je zadovoljstvo potrošnikov pomembno zaradi tega, ker 

je verjetnost, da se bo zadovoljen potrošnik ponovno odločil za storitev, večja, kot če je 

potrošnik nezadovoljen. Mnogo dražje je pridobiti nove kupce kot pa obdržati stare. Poleg 

tega zadovoljni potrošniki širijo pozitivne informacije o podjetju (Možina, Zupančič in 

Postružnik, 321‒338). 

 

Slika 8: Odziv nezadovoljnih kupcev 

Vir: Kotler 1998, 200. 
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Kotler (1998, 199) navaja, da se nezadovoljni porabnik oz. kupec odziva drugače, ker najprej 

poskuša zmanjšati nelagodje, saj človeško bitje teži k temu, da bi vzpostavilo notranjo 

celovitost oziroma skladnost med svojimi mnenji, znanjem in vrednotami. Nezadovoljni 

kupec se bo odločil za enega od dveh možnih ukrepov. Nelagodje lahko zmanjša tako, da 

zavrže ali vrne kupljeni izdelek, ali pa tako, da poskuša poiskati podatke, ki bi mu morda 

potrdili vrednost izdelka. 

 

Musek Lešnik (2007, 16‒20) je mnenja, da so zadovoljni potrošniki skupina ljudi, od katerih 

podjetja velikokrat pričakujejo preveč. Zgolj zadovoljstvo še ni zagotovilo, da se bo potrošnik 

vračal. Zadovoljstvo je dandanes najbolj zaželen odnos med podjetjem in potrošnikom. 

Zadovoljni potrošniki so za podjetje kandidati za ponoven nakup in za širjenje pozitivnih 

informacij. 

 

Zadovoljstvo pri eni osebi ne pomeni nujno zadovoljstva pri drugi osebi. Zadovoljstvo se pri 

osebah spreminja skozi čas, zato je za podjetje pomembno, da pozna svojega porabnika in 

spremlja njegovo obnašanje oziroma zadovoljstvo skozi čas in v skladu z zmožnostjo podjetja 

ter se odzove na spremenjeno porabnikovo vedenje (Konečnik Ruzzier 2011, 21). 

 

 

Slika 9: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306. 

Model dokaj preprosto prikazuje ključne elemente zadovoljstva potrošnikov. Narejen je v 

skladu s predpostavkami teorije potrditve oziroma nepotrditve pričakovanj in prikazuje vse 

ključne elemente zadovoljstva strank (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306). Na osnovi 

primerjave med pričakovanji in dobljeno kakovostjo oziroma vrednostjo se nato pri 

potrošniku pojavi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Če pričakovanja presegajo dejansko 

kakovost oziroma vrednost izdelka, je potrošnik nezadovoljen, če pa potrošnik od izdelka 

dobi enako ali več, kot je od njega pričakoval, je zadovoljen oziroma zelo zadovoljen. 

 

Zgornji model nakaže tudi posledice, ki jih ima zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 

potrošnika. Predvidevamo lahko, da se bo zadovoljen potrošnik odločil za ponovni nakup, za 

pozitivna priporočila od ust do ust in ostal s pravilnimi akcijami, ki jih izvaja podjetje, temu 

dolgoročno zvest. 
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Ker je znano, da pridobiti novega kupca stane nekajkrat več kot obdržati starega, je jasno, da 

je dolgoročna zvestoba kupcev gotovo eden temeljnih ciljev, za uresničitev katerih si 

prizadeva vsako podjetje. Prav zato je smiselno, da model, ki prikazuje zadovoljstvo 

potrošnika, nakaže tudi povezavo zadovoljstva s ponovnim nakupom in dolgoročno zvestobo 

kupca.  

 

Pričakovanja lahko opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj 

zgodilo. Ta občutja so odvisna od številnih dejavnikov, od katerih so v ospredju potrošnikove 

pretekle izkušnje. Pričakovanja potrošniku služijo kot napovednik o tem, kaj naj bi se oziroma 

kaj se bo zgodilo v postopku menjave (Lewis 1995, 58). Nadalje Lewis (1995, 85) navaja, da 

se pri storitvah pričakovanja ne nanašajo na to, kaj bo ponudnik storitev ponudil uporabniku 

storitve, temveč so v ospredju želje oziroma pričakovanja uporabnika o tem, kaj bi ponudnik 

storitve moral nuditi in kako bi storitev morala biti opravljena. 

 

Pričakovanja strank se oblikujejo na osnovi preteklih izkušenj, ustnega izročila in 

oglaševanja, ki ga opravi neko podjetje. Stranke si na tej osnovi izberejo prodajalca izdelkov 

ali storitev in po opravljenem nakupu primerjajo svoje zaznavanje teh s pričakovano 

kakovostjo kupljenega izdelka ali opravljene storitve. Osnovno vodilo naj bi bilo, da se vedno 

doseže, še bolje pa preseže pričakovanja ciljnih porabnikov (Kotler 1998, 474). 

 

Prav pretekle izkušnje so tiste, ki najbolj vplivajo na to, kako potrošnik oblikuje svoja 

pričakovanja. Izkušnje se oblikujejo na osnovi (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 307): 

‒ preteklih nakupnih procesov, 

‒ pretekle uporabe (uporaba enakih ali podobnih izdelkov ali storitev podjetja, uporabe 

konkurenčnih izdelkov ali storitev), 

‒ preteklega stika s podjetjem ali njegovimi konkurenti. 

 

Poleg izkušenj pa na pričakovanja vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki, in sicer (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010, 308): 

‒ informacije, ki jih potrošnik dobi o podjetju in konkurenci (splošne in specifične), 

‒ trženjski splet podjetja in njegovih konkurentov (najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju 

pričakovanj potrošnika igrata cena in marketinško komuniciranje), 

‒ ugled podjetja v primerjavi s konkurenco, 

‒ moč blagovne znamke, 

‒ komunikacija od ust do ust, 

‒ osebnostne značilnosti potrošnika.  

Pričakovanja niso statična, niso trdna osnova, temveč se stalno spreminjajo, pričakovanja 

rastejo z dosežki in padajo z neuspehom, na pričakovanja vplivajo druge osebe, storilnost, 

posamezniki in skupine, pričakovanja so usmerjena k realnosti in so v glavnem nekoliko višja 

od sedanje dosežene ravni.  
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Potočnik (2004, 127) deli pričakovanja na: 

‒ objektivna pričakovanja, ki predstavljajo povprečno raven kakovosti, ki temelji na znanih 

informacijah; to je raven pričakovanja večine potrošnikov, 

‒ subjektivna pričakovanja, ki izražajo počutje potrošnikov v zvezi s storitvijo in kakšna bi 

po njihovem mnenju morala biti kakovost storitve, 

‒ idealna pričakovanja, ki vsebujejo to, kar se lahko zgodi pri najboljših objektivnih 

pogojih. 

Hierarhija pričakovanj predstavlja pričakovanja od najslabšega (nesprejemljivega) do 

idealnega pričakovanja. Motnje pričakovanj so vrzeli med zaznano in pričakovano kakovostjo 

storitve. Motnje pričakovanj so lahko pozitivne (zaznana kakovost storitve je višja od 

pričakovane – zadovoljstvo) ali negativne (zaznana kakovost storitve je slabša od 

pričakovane – nezadovoljstvo). 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 308) opredeljujejo tudi območje tolerance. Pri 

pričakovanjih, povezanih s storitvami, se pogosto pojavlja razkorak med želenimi in realnimi 

pričakovanji. To razliko med želenimi (nerealnimi) in realnimi pričakovanji imenujemo 

območje tolerance. V praksi je pomembno, da se vsako podjetje pri merjenju zadovoljstva 

uporabnikov osredotoči na želeno raven storitve, saj je le tako možno ugotoviti 

pomanjkljivosti v kakovosti ponujene storitve. Območje tolerance se med potrošniki precej 

razlikuje. Tako pri posamezniku na oblikovanje pričakovanj precej vplivajo njegove 

osebnostne lastnosti. Na oblikovanje pričakovanj vplivajo tudi razmere na ciljnem trgu. Če 

ima potrošnik malo možnosti izbire, je območje tolerance po navadi večje, ko pa se potrošnik 

giblje na visoko konkurenčnem trgu, se območje tolerance manjša, saj ima potrošnik možnost 

izbire in se v primeru, ko pri določenem ponudniku želena pričakovanja precej presegajo 

realna, raje obrne k drugemu ponudniku, kjer je ta razkorak manjši. 

Dejavniki, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

309), govorijo o želeni in zadostni storitvi. Želena storitev je tista, za katero potrošniki upajo, 

da jo bodo dobili. To je njihova idealna raven storitve. Zadostno storitev pa opredeljujejo kot 

minimalno raven storitve, ki jo je potrošnik še pripravljen sprejeti. Na želeno in zadostno 

raven storitev vplivajo:  

‒ implicitne obljube podjetja, to so znamenja kakovosti storitev, ki se kažejo kot cena in 

otipljivi elementi, 

‒ eksplicitne obljube podjetja, ki vključujejo osebno prodajo, oglaševanje in druge oblike 

komuniciranja podjetja z uporabniki, 

‒ pretekle izkušnje in komunikacija od ust do ust. 

Ravni želene in zadostne storitve nista konstantni, temveč se spreminjata. Potrošniki imajo 

različna območja tolerance in različne stopnje, do katere dopuščajo oziroma so pripravljeni 

sprejeti spreminjanje. 
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5.3 Nakup in nakupni dejavniki 

S trendi, kot so globalizacija, specializacija in naraščajoča konkurenca, se spreminja tudi 

vloga porabnika. Ta danes ni več le klasični kupec in porabnik izdelkov, temveč postaja 

aktivni sodelavec pri oblikovanju, razvijanju in ponujanju izdelkov. Posledica tega je, da 

morajo podjetja zdaj veliko bolje poznati porabnika kot v preteklosti. Poznati morajo 

dejavnike, ki vplivajo na proces nakupnega odločanja. Danes je nesporno dejstvo, da 

poznavanje potreb in vedenja porabnikov prispeva k večjemu poslovnemu uspehu oziroma k 

boljšim in manj tveganim odločitvam na vseh ravneh podjetja. Na porabnikove nakupne 

odločitve vpliva mnogo različnih dejavnikov. Vukasović (2012, 79‒117) jih razdeljuje v štiri 

skupine: psihološki, družbeni, osebni in kulturni dejavniki. Na mnoge dejavnike tržniki 

nimajo vpliva, a jim njihovo poznavanje kljub temu pomaga pri zadovoljevanju potreb 

porabnikov. Poznavanje dejavnikov pomaga zasnovati in razviti ustrezen izdelek, poiskati 

ustrezne tržne poti, zasnovati pravo ceno in oblikovati učinkovito marketinško komuniciranje. 

 

 

Slika 10: Dejavniki, ki vplivajo na vedenje porabnikov v nakupnem procesu odločanja 

Vir: Vukasović 2012, 79. 
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5.3.1 Psihološki vplivi na proces nakupnega odločanja 

Med psihološke dejavnike, ki vplivajo na porabnike v nakupnem procesu odločanja, 

uvrščamo motivacijo, zaznavanje, prepričanja in stališča ter učenje. Kline (2013, cit. po Jančič 

in Žabkar 2013, 124) navaja, da psihologija porabnika temelji na preučevanju porabnikovega 

vedenja, ki pa je zapleten proces. Delimo ga na dva dela, in sicer prvi del predstavljajo 

notranji procesi, ki niso neposredno dostopni, drugi pa predstavlja opazljivo vedenje. Kotler 

in drugi (2012, 259) uvrščajo motivacijo, zaznavanje, učenje in spomin med ključne 

psihološke procese, ki soustvarjajo nakupne procese in nakupne odločitve. 

 

Pri motivaciji so v ospredju tri znane motivacijske teorije – Sigmunda Freuda, Abrahama 

Maslowa in Fredericka Herzberga. Freud je razvil teorijo nezavednega ‒ uvedel je izraz 

nezavedna motivacija. Človekovo delovanje temelji na motivih, ki se jih sploh ne zaveda. 

Psihološki dejavniki, ki oblikujejo človekovo vedenje, prihajajo iz podzavesti. Za Maslowa je 

značilna hierarhija potreb. Te so razvrščene po pomembnosti od osnovnih, nižje uvrščenih (ki 

omogočajo preživetje), do višje uvrščenih, bolj psiholoških. Maslow je razvrstil potrebe v pet 

stopenj. Prva stopnja so fiziološke potrebe, kot so voda, hrana, spanec. Druga stopnja so 

potrebe po varnosti, kamor sodijo svoboda, red in urejeno življenje. Tretja stopnja so potrebe 

po pripadnosti, ki se kažejo v obnašanju človeka do drugih članov. Četrta stopnja so potrebe 

po priznanosti. To so potrebe po dosežkih, samozavesti, prestižu, slavi, statusu. Peta stopnja 

so potrebe po samoaktualizaciji, kjer se človek poskuša samorealizirati v maksimiranju svojih 

talentov. Kasneje je Maslow dodal še tri potrebe, in sicer potrebo po znanju in razumevanju, 

potrebo po estetiki in potrebo po transcendentnosti. Herzberg je razvil dvofaktorsko teorijo 

motivacije. Zanj obstajata samo dve osnovni potrebi. Imenoval ju je higienske in motivacijske 

potrebe. Higieniki so osnova zadovoljstva. Šele ko so izpolnjeni higieniki, lahko nastopijo 

motivatorji (Lukančič 2005, 11‒30). 

 

Kline (2013, cit. po Jančič in Žabkar 2013, 125‒126) motivacijo deli na dve osnovni vrsti. 

Prva je motivacija potiska, pri kateri gre za to, da določene sile, kot so potrebe, nagoni in 

motivi, spodbujajo človekovo vedenje. Njihova vloga je, da posameznika potiskajo k dejanju, 

ki nato zadovolji določeno potrebo ali nagon. Druga vrsta je motivacija potega. Pri tej vrsti 

motivacije je privlačnost izpolnitve njihovih ciljev, vrednot in idealov tista dinamična sila, ki 

privede do določenega vedenja. V tem primeru je posameznikovo vedenje spodbujeno in 

močno usmerjeno. Poleg tega avtor loči še pet vrst motivov, in sicer so to fiziološki motivi, 

kognitivni motivi, motivi osebnih dosežkov, motivi druženja in pripadnosti ter socialni in 

interakcijski motivi. Posameznik mora biti motiviran za neko dejanje, npr. za nakup izdelka 

ali storitve. Oglasno sporočilo ima nalogo, da motivira porabnike za nakup.  

 

Zaznavanje ali percepcija je proces, pri katerem izbiramo, urejamo in si razlagamo vhodne 

informacije z namenom oblikovanja smiselne podobe o svetu (Kotler idr. 2012, 261). Ključno 

je, da to ni odvisno samo od fizičnih dražljajev, ampak tudi od odnosa dražljajev iz okolja in 
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od razmer vsakega posameznika. Ljudje lahko izhajajo z različno zaznavo istega predmeta 

zaradi treh zaznavnih procesov: selektivne pozornosti, selektivnega izkrivljanja in 

selektivnega zadrževanja. Kline (2013, cit. po Jančič in Žabkar 2013, 128‒133) opredeljuje 

zaznavanje kot proces sprejemanja dražljajev iz okolja in dražljajev, ki nastanejo v 

posameznikovem telesu. Zaznavanje pomeni selekcijo, organizacijo in razlago ali 

interpretacijo čutnih vtisov. Učinkovito oglaševanje je torej tisto, ki ga porabnik zazna, 

predela, ga ohrani v dolgoročnem spominu in se na koncu v ustrezni situaciji nanj primerno 

odzove. To pomeni, da mora biti oglas izdelan tako, da vzbudi pozornost in zanimanje ciljne 

skupine. Stališča so trajni sistem pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in 

dejavnosti v odnosu do različnih družbenih situacij in objektov. Poenostavljeno jih opišemo 

tudi kot skupek posameznikovih mnenj in znanja, ki se nanaša na določeno temo ali objekt v 

okolju. Kotler in drugi (2012, 268) navajajo, da se s pomočjo dejavnosti in učenja pri ljudeh 

oblikujejo prepričanja in stališča, ki prav tako vplivajo na nakupno vedenje. V osnovi 

razlikujemo med dvema skupinama teorij učenja, in sicer med kognitivnimi in vedenjskimi. 

Vedenjske teorije so usmerjene predvsem na izide učenja v vedenju in ne posvečajo veliko 

pozornosti temu, kako je do tega vedenja prišlo. Kognitivne teorije učenje razlagajo v 

povezavi z mišljenjem in razumevanjem. Posvečajo se temu, kar se dogaja med učenjem v 

posameznikovi notranjosti.  

 

Kline (2103, cit. po Jančič in Žabkar 2013, 153) povzema, da so notranji dejavniki 

(motivacija, osebnost, stališča, zaznavanje, učenje in emocije) nekoliko bolj zapleteni, a 

ključnega pomena pri oglaševanju. Poznavanje notranjih dejavnikov, ki vplivajo na 

porabnike, pripomore k učinkovitosti oglaševanja. Cilj oglaševalske kampanje je, da spodbudi 

porabnikov proces odločanja tako, da bo rezultat nakupnega vedenja ponakupno zadovoljstvo. 

To namreč povečuje možnost ponovnih nakupov in vodi do lojalnosti porabnikov. 

5.3.2 Družbeni vplivi posameznika na proces nakupnega odločanja  

Vukasović (2012, 113‒114) k družbenim vplivom prišteva referenčne skupine, s katerimi se 

porabniki identificirajo in katerih vrednote ter vedenje sprejemajo, npr. družino ter vloge in 

položaj posameznika v družini. Referenčne skupine vplivajo na posameznikova stališča, 

prepričanja, vrednote in vedenje ter ga izpostavijo novim življenjskim slogom. Posameznika 

silijo, da se jim prilagaja, kar lahko vpliva na njegovo izbiro blagovnih znamk in izdelkov.  

 

Po Kotlerju (1998, 178) so referenčne skupine vse tiste, ki imajo neposreden ali posreden 

vpliv na vedenje in obnašanje ljudi. Referenčne skupine vplivajo na človekovo obnašanje in 

vedenje, na življenjski slog, ustvarjajo pa tudi pritisk in potrebo po sprejetosti, potrjevanju in 

pripadnosti, kar vpliva na izbiro in nakupno odločanje. Skupine z neposrednim vplivom 

imenujemo članske skupine – ljudje jim pripadajo kot člani in v njih sodelujejo. V primarnih 

skupinah, kot so družina, prijatelji, sosedje ali sodelavci, človek sodeluje veliko časa. Takšne 
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skupine so pretežno neformalne. Sekundarne skupine, na primer verske, poklicne in 

sindikalne skupine, so bolj formalnega značaja, sodelovanje v njih pa manj redno. Pomembni 

so tudi mnenjski voditelji, ki porabnikom preko formalne ali neformalne komunikacije 

posredujejo informacijo o izdelkih. Najvplivnejšo referenčno skupino predstavlja družina, ki 

je po Konečnik Ruzzier (2011, 86) hkrati najpomembnejša porabnikova nakupna organizacija 

v družbi. Kotler (2004, 112) pripisuje članom družine različne vloge. Pobudnik je oseba, ki 

prva predlaga nakup izdelka. Vplivnež je oseba, ki z nasveti in mnenji vpliva na nakupno 

odločitev. Odločevalec je oseba, ki odloča o posameznih odločitvah glede nakupa (ali kupiti, 

kaj, kako, kdaj, kje). Porabnik pa je oseba, ki uporablja izdelek. Člani družine lahko nastopajo 

v nobeni, eni ali več vlogah. Tržniki se naslanjajo na izsledke raziskav, komu pripada vloga 

odločevalca o izbranem izdelku. 

5.3.3 Kulturni vplivi posameznika na proces nakupnega odločanja  

Vukasović (2012, 114‒115) med kulturne vplive uvršča kulturo in družbeni razred. Kultura je 

kompleksna celota, ki vključuje znanje, vero, umetnost, zakone, moralo in navade, ki jih 

pridobi posameznik, ki je član določene kulture, in se prenaša iz roda v rod. Vpliva kulture se 

ne zavedamo in predstavlja okvir, znotraj katerega nastaja in se razvija življenjski slog 

posameznika in družine. Je najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na človekove želje in vedenje. 

Prav tako vpliva na izbor kriterijev pri odločanju o nakupu. Ker se kultura prilagaja okolju, 

morajo tržniki spremljati kulturne spremembe v družbi z namenom pravočasnega prilagajanja 

ustrezne ponudbe svojih izdelkov. V okviru kulturnih dejavnikov analiziramo tudi družbene 

razrede, ki so precej homogene in trajne družbene skupine, razvrščene hierarhično. Člani 

družbenega razreda imajo podobne vrednote in interese, zato obstaja velika verjetnost, da 

bodo zbirali podobne blagovne znamke izdelkov. 

 

Kultura se nanaša na socialno dediščino človeka in je specifična za vsako posamezno družbo. 

Predstavlja različen slog življenja in prilagojenost človeka okolju. Nastala je v teku časa in 

vsebuje znanje, umetnost, verovanje, zakone, ideje, vrednote in navade. Tega se človek nauči, 

se prilagodi ali po potrebi tudi spremeni (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 116). 

 

Vsako kulturo sestavlja več subkulturnih skupin, ki svojim članom nudijo bolj izostreno 

identifikacijo in socializacijo. Subkultura je poseben način vedenja neke skupine. Take 

skupine so na primer narodi, verske skupine, rasne skupine in geografska območja. Družbeni 

razredi so definirani kot sorazmerno enoviti in trajno hierarhično razvrščeni sloji neke družbe, 

katerih predstavniki imajo podobne vrednote, želje in vedenjske vzorce. Kotler (1998, 176) 

nadalje navaja naslednje značilnosti družbenih razredov: 

‒ vedenje oseb znotraj posameznega razreda je bolj podobno kot vedenje oseb iz različnih 

družbenih razredov, 

‒ od družbenega razreda, ki mu pripadajo, je odvisen nižji ali višji položaj oseb v družbi, 
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‒ družbeni razred neke osebe je zaznamovan z vrsto spremenljivk, na primer s poklicem, 

dohodkom, bogastvom, izobrazbo in vrednostno usmerjenostjo, 

‒ posamezniki lahko prehajajo iz enega družbenega razreda navzgor ali navzdol v druge 

razrede.   

5.3.4 Osebni vplivi posameznika na proces nakupnega odločanja  

Na nakupno vedenje porabnikov vplivajo tudi osebni dejavniki, kamor vključujemo starost in 

stopnjo življenjskega cikla družine, premoženjsko stanje, življenjski slog ter osebnost in 

samopodobo. Premoženjsko stanje potencialnega porabnika dodatno pripomore k izboru, saj 

si porabniki z višjim premoženjem v večini primerov privoščijo boljše in kakovostnejše 

izdelke ali storitve. Kakšno vrsto izdelka si bo nekdo izbral, je odvisno tudi od 

posameznikovega življenjskega sloga. Življenjski slog pomeni njegov način življenja, ki se 

zrcali v njegovih dejavnostih, interesih in mnenjih. Vukasović (2014, 115‒116) navaja, da 

osebnost sestavljajo značilnosti porabnika, njegovo vedenje in izkušnje, ki ga delajo 

enkratnega in neponovljivega. Pogosto opisujemo osebnost z izrazi, kot so samozavest, 

samostojnost, dominantnost, popustljivost, družabnost, zadržanost in prilagodljivost, značaj. 

V procesu nakupnega odločanja si porabniki načeloma izbirajo takšne izdelke, ki imajo 

podobne osebnostne lastnosti kot oni oziroma takšne, s katerimi bi se radi poistovetili. Na 

porabnikovo nakupno odločitev vpliva tudi njegova samopodoba. To je miselna podoba o 

sebi, v katero vključimo tiste lastnosti, ki se jih zavedamo. Po Kotlerju (1998, 180‒184) so 

osebne značilnosti, ki vplivajo na obnašanje potrošnika in njegovo nakupno odločanje, 

kupčeva starost in stopnja v življenjskem ciklusu, poklic, premoženjsko stanje, življenjski 

slog ter osebnost in samopodoba. Osebni dejavniki pomembno vplivajo na nakupne odločitve, 

saj se ljudem okus, želje in potrebe neprestano spreminjajo, spreminja pa se tudi način 

življenja in samopodoba. S tem se sooblikuje kupčevo vedenje in odnos do izdelkov ter 

storitev, ki so na voljo na trgu. Glede na starost se spreminja okus za oblačila, pohištvo, hrano 

in sprostitev. Na porabo pomembno vpliva tudi stopnja v življenjskem ciklusu družine.   

 

Gentile in drugi (2007, 398) opredeljujejo sledeče izkustvene komponente:  

‒ senzorična komponenta (vid, sluh, otip, okus, doživetja vonja in kako vzbudi estetski 

užitek, zadovoljstvo in občutek lepote), 

‒ emocionalna komponenta: razpoloženja, občutki, čustvena doživetja, ki ustvarijo 

afektiven odnos s podjetjem, njegovimi blagovnimi znamkami in produkti, 

‒ spoznavna komponenta: izkušnje v zvezi z mišljenjem in zavestnimi duševnimi procesi 

za pridobitev kupca z njihovo kreativnostjo ali reševanje problema tako, da popravijo 

predpostavke o produktu, 

‒ pragmatična komponenta: izkušnje, pridobljene s praktičnim delom, in uporabniške 

izkušnje, 

‒ življenjski slog: izkušnje, porajajoče iz socialnega konteksta in razmerij. 
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6 ZNAČILNOSTI ČOKOLADNIH IZDELKOV 

Ime rastline, iz katere je narejena čokolada, se v prevodu imenuje hrana bogov (Theobroma). 

Za hrano bogov so skozi stoletja veljali tudi tartufi, med, vino in nekatere druge jedi. Še pred 

prihodom v Evropo je imela čokolada med drugim status afrodiziaka, po prihodu pa je 

zaslovela tudi kot zdravilo. Novejše raziskave so pokazale, da je čokolada kompleksna 

sestavina, ki ima vpliv na odtenke človekovega počutja. Vključuje približno 380 poznanih 

kemijskih sestavin, vendar se ta sestava s predelavo spremeni. Zaradi svetovnega 

povpraševanja poteka intenzivno pridelovanje kakavovih zrn, iz katerih se pridobiva 

čokolada. Junija 2001 je ameriški kongres izglasoval zakon, ki omogoča potrošnikom, da se 

preko oznak na izdelkih prepričajo, ali je pri pridelavi čokoladnih izdelkov prišlo do 

izkoriščanja delovne sile in suženjstva. Danes je na trgu dosegljiva široka paleta različnih vrst 

čokolade izdelovalcev, ki kupijo kakav od potrjenih pridelovalnih zadrug po načelih pravične 

trgovine. To so zadruge, ki delujejo pod demokratičnim vodstvom. S pomočjo neodvisnega 

nadzornega sistema se preverja delovne pogoje ekoloških kmetij, zato tako pridelana čokolada 

spada med certificirane biološke izdelke ter tudi med izdelke, katerih pridelava ni podvržena 

izkoriščanju delovne sile. Kot še navajajo Singleton, Bardi in Pietersen (2008, 14‒43), so v 

zadnjih desetletjih prišli v ospredje obrtniški predelovalci čokolade. Ta trend se je pričel v 

ZDA in se kmalu razširil v Evropo, kjer je predvsem v Franciji, Italiji, Švici in v zadnjem 

obdobju tudi Veliki Britaniji najti predelovalce vrhunske čokolade. Langen in Hartmann 

(2012, 681) navajata, da so največji uvoznik čokolade ZDA z 21 % celotnega svetovnega 

uvoza, Nemčija je s 13 % drugi najpomembnejši svetovni uvoznik čokolade. Kar 90 % 

kakava, uvoženega za proizvodnjo čokolade v Nemčiji, izvira iz zahodne Afrike, od tega 

skoraj dve tretjini iz Slonokoščene obale. 

 

Kakavovo drevo je prilagojeno tropskim gozdnim razmeram. Vse kakavove sorte najdemo v 

naravi v deževnih gozdovih, to je od Mehike do južnega roba amazonskih gozdov. Gre za 

področje, imenovano »kakavov pas«, vlažne, tropske pokrajine predela deset stopinj severno 

in deset stopinj južno od ekvatorja. Bistveni pogoj za uspevanje kakavovega drevesa so 

padavine, to je najmanj 1.000‒2.500 mm dežja, razporejenega čez celo leto, kot tudi stalnost 

temperatur. Drevesa so zelo občutljiva na sušna obdobja in na spremembe padavin, ki jih 

povzročajo podnebne spremembe. Prav tako večina sort ne more biti na neposredni sončni 

svetlobi, ampak raste v senci (Focus 2016). 

 

Razlikujemo dve osnovni vrsti kakavovca: criolo (domači), ki daje plemenita zrna, in 

forastero (tuji), ki daje konzumna (porabniška) zrna. Drevesa criolo so občutljiva, dajejo manj 

plodov in imajo boljšo aromo. Drevesa forastera so odpornejša in dajejo plodove slabše 

kakovosti, so pa bogata z alkaloidi. Sveža kakavova zrna vsebujejo v poprečju: 37 % vode, 

7 % beljakovin, 29 % maščob, 3,5 % škroba, 1,3 % teobromina, kofein, glukozo, 5 % 

taninskih snovi, pektin, 8 % celuloze, vezane v vinsko kislino, in  2,3 % mineralnih snovi. 
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Kakavova zrna delijo po velikosti, barvi luske in jedra, po zmožnosti odstranjevanja luske od 

jedra, vonju, okusu in obliki (Kapš 2006a, 24). 

 

Slika 11: Kakavovec 

Vir: Zotter b. l. 

Iz kakavovih zrn pridobivajo kakav. Skrivnost dobre čokolade se začenja pri izbiri kakavovih 

zrn. Seveda narekujejo izbiro zlasti cena, znanje in tradicija mešanja zrn. Odločilne lastnosti 

kakovosti zrn so vonj, okus, vsebnost kakavovega masla in videz. Preden začnejo s predelavo 

kakava, najprej zrna sortirajo v različne mešanice, odvisno od končnega namena in uporabe. 

Nato jih očistijo in s centrifugo zdrobijo v mešanico strtih luščin in natrtih trdih jedrc. Luščine 

ločijo od zrn. Zrna spražijo v velikih vrtečih se bobnih, kjer potemnijo in njihova aroma 

postane izrazitejša. Na koncu pražena zrna zmeljejo v židko in rjavo snov, ki jo imenujemo 

kakavova masa in je podlaga za vse nadaljnje stopnje predelave. Če kakavovo maso segrejejo, 

se je izloči okoli polovica v obliki kakavovega masla, preostanek pa imenujemo kakavova 

pogača ali testo, iz katerega izdelujejo čokolado. Kakavovo maslo je tudi podlaga za 

kozmetične pripomočke, npr. mila, kreme (Kapš 2006b). 

6.1 Zgodovina čokolade in čokoladnih izdelkov 

Težko je natančno določiti, kdaj točno se je rodila čokolada. Po vsej verjetnosti korenine 

segajo 1500 let pr. n. št., ko je prva civilizacija na južni obali Mehiškega zaliva, Olmeki, 

fermentirala in pražila kakavova zrna. O njih ne obstajajo pisni viri, vendar so našli posode in 

lončke s sledovi kemikalij kakavovca (Garthwaite 2015). Prav tako so znanstveniki na osnovi 

hieroglifov in jezika, ki ga govori pleme Mixe-Zoquean (potomci Olmekov), ugotovili, da so 

Olmeki kakav poimenovali ´kakawa´. Žal pa ne vemo, kako so, oziroma, ali so uporabljali 

čokolado (Anthonberg b. l.). Maji so veliko svoje visoke kulture prenesli od Olmekov, tudi 

besedo kakav. Živeli so na istem področju tisoč let kasneje (od približno 250‒900 našega 
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štetja). Najzgodnejši dokaz Majev in njihove uporabe čokolade so našli v Cohli v Severnem 

Belizeju okoli 600 pr. n. št. Največkrat se je uporabljala kot peneča pijača za kralje in 

novoporočence (Wilburchchocolate b. l.).  

Čokolada je imela zelo pomembno mesto v verskem, duhovnem in kulturnem življenju. Imeli 

so celo kakavovega boga. Poleg tega so kakavova zrna uporabljali kot valuto. Za deset zrn si 

lahko kupil zajca, za sto zrn si kupil sužnja. V Latinski Ameriki so uporabljali to valuto do 19. 

stoletja. Maji so čokolado pripravljali izključno za pitje. Zgodovina ne pozna trde čokolade 

vse do leta 1850 (Klein 2014). 

Tako ne preseneča dejstvo, da so Azteki, ki so nasledili Maje, njih posnemali. Prav tako so 

kakavova zrna uporabljali kot valuto. Med Azteki je bila čokolada omejena na elito, torej na 

kraljevo hišo, vladarje in plemstvo, bogate trgovce, ki so trgovali na velike razdalje, in 

bojevnike. Obredni pomen čokolade je bil velik. Ne le da jo je bilo opaziti na pojedinah, 

ponujali so jo tudi bogovom, novorojenčkom pa so z njo namazali čelo, obraz in prste na 

rokah in nogah (Singleton, Bardi in Pietersen 2008, 23). Za ´xocoatl´, kot so čokolado 

poimenovali, so prepražili kakavova zrna, jih zmleli ter penasto zmešali z vodo in začimbami 

(Jaz kuham b. l.).  

Sladka čokolada ni bila poznana vse do odkritja Evropejcev. Legenda pravi, da je azteški kralj 

Montezuma pozdravil španskega raziskovalca Hernanda Corteza z banketom, ki je vključeval 

pitje čokolade. Pijača ni ustrezala tujcu oz. je ta dejal, da gre za »grenko pijačo za prašiče«. 

Ko so jo zmešali s sladkornim trsom in medom, pa je hitro postala priljubljena po vsej 

Španiji. Španci so skrivnost o čokoladi sprva ohranili zase. Ko je bila čokolada prvič narejena 

v Španiji, so jo tretirali kot zdravo hrano in zdravilo. Zdravniki so jo predpisovali pri vročini, 

hlajenju telesa, pri prebavi in lajšanju bolečin. To ni trajalo dolgo. Čokolada je bila predobra, 

da bi jo uporabljali samo za medicino (Garthwaite 2015). Hitro je dosegla svojo pot v druge 

predele Evrope. Takoj za Španijo je čokoladna mrzlica dosegla Francijo. Povzročiteljica je 

španska princesa Ana Avstrijska, ki se je leta 1615 poročila s francoskim 

prestolonaslednikom Ludvikom XIII. (Kapš 2006a, 18). 

V 17. stol. je bila modna pijača po vsej Evropi. Verjeli so, da ima hranljivo, zdravilno moč in 

celo lastnosti afrodiziaka. Kljub temu je ostala privilegij bogatih, dokler ni iznajdba parnega 

stroja omogočila masovne proizvodnje. Leta 1657 so v Londonu odprli prvo čokoladno hišo. 

Ko se je čokolada razširila po Evropi, se je povpraševanje dvignilo. Ostati v koraku s 

povpraševanjem je zahtevalo širitev plantaž kakavovca, zasužnjili so tisoče ljudi za 

proizvodnjo kakava. Namesto zanašanja na španski kakav so Britanci, Nizozemci in Francozi 

začeli zasajati svoje plantaže na Šrilanki, Javi, v Venezueli, Sumatri, Zahodni Indiji in Afriki. 

Začeli so saditi tudi novo sorto kakavovcev forastero, ki je manj zahtevna za pridelovanje in 

danes predstavlja 90 % vsega pridelanega kakava. S tem ko se je oskrba povečala, je padla 

tudi cena in čokolada je postala tudi dostopnejša. Leta 1828 je Nizozemec Coenrad Van 
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Houten iznašel kakavovo stiskalnico, ki je pomenila prvi korak do izdelave takšne čokolade, 

kot jo poznamo danes. Coenrad Van Houten je razvil nadaljnje postopke, ki čokoladi dajo 

temnejšo barvo, blažji okus in boljšo topnost. V letu 1850 je Anglež Joseph Fry naredil velik 

premik. Dodal je več kakavovega masla in sladkor. Tako se je rodila prva čokolada v obliki 

tablice. Leta 1875 sta brata Peter in Henri Nestlé dodala kondenzirano mleko trdi čokoladi in 

tako se je rodila mlečna čokolada (Garthwaite 2015).  

Leta 1879 je Švicar Rodolphe Lindt izumil tehniko ´conche´. Ime za sam postopek izvira iz 

francoske besede ´conche´ oz. školjka, saj nanjo spominja oblika tega velikega stroja. Stroj 

več dni nežno trese čokoladno zmes. Ta čas se razvije okus čokolade, čokolada se zmehča, 

odstrani se grenak okus, zmes pa postane gladka. Tehnika je pripomogla k svetovni 

prepoznavnosti švicarske čokolade (Čokoladnica 2016). Čokolado, kakršno poznamo danes, 

pripisujemo Švicarju Rodolphu Lindtu, ki je leta 1879 izumil stroj za preoblikovanje iz grobe 

paste v gladko svileno kremasto maso oziroma čokolado (Kapš 2006b). 

V letu 1907 je Milton Hershey ustvaril masovno proizvodnjo čokolade. Bil je kot Henry Ford 

za čokoladno industrijo. Na dan je proizvedel 33 milijonov čokoladnih poljubčkov. 

Oglaševanje čokolade ter prva in druga svetovna vojna sta pripomogli, da priljubljenost 

čokolade nenehno narašča. Vojaki so imeli čokolado kot sestavni del svojega obroka. Danes 

se več kot tri milijarde ton kakava dobavlja svetovni čokoladni industriji v vrednosti 35 

milijard ameriških dolarjev (Garthwaite 2015). 

6.2 Čokolada in čokoladni izdelki na svetovnem trgu 

Kakavova zrna so globalna surovina za izpolnjevanje čokoladnih potreb in želja 

industrializiranih držav. Procesi koncentracije v dobavni verigi so privedli do tega, da le 

peščica podjetij prevladuje na trgu. Vseeno pa je proizvodnja v veliki meri v rokah milijonov 

malih lastnikov. Kakav omogoča preživetje več kot petim milijonom kmetom po vsem svetu, 

posredno od tega živi med štirideset in petdeset milijonov ljudi. Težave so z izkoriščanjem 

otrok na plantažah in z nepovezanostjo kmetov. Certificiranje kakava in s tem povezana 

sledljivost izdelkov lahko pomembno prispeva k zmanjševanju izkoriščanja dela otrok in 

izboljšanju življenja ljudi na proizvodnih območjih. Za podjetja, ki predelujejo kakav, ima 

sledljivosti izvora kakava posledico, da se ne morejo sklicevati na nepregledne trgovske 

verige, ampak so soodgovorna za razmere na območju pridelave (Hütz‐Adams 2010, 68‒70). 

Proces, ki vodi do certificiranja, daje kmetom pogoje za boljše poznavanje trga kakava in 

prispeva k povezovanju kmetov v zadruge. Več znanja in skupno trženje kmetov 

pridelovalcev povečujeta pogajalsko moč proti trgovcem, ki kupujejo pridelke. 

Čokolada je ena izmed najbolj priljubljenih in široko porabljenih slaščic na svetu in je postala 

izdelek množične potrošnje. Povprečen Evropejec in Američan (ZDA) v povprečju porabita 
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5,2 kg čokolade na leto. Evropa in ZDA predstavljata več kot 67 % (47 % in 20 %) svetovne 

prodaje. Avstrijci in Nemci porabijo letno približno devet kilogramov čokolade na osebo v 

povprečju, kar jih uvršča med vodilne v Evropi. Medtem ko čokoladi raste priljubljenost, se 

posveča le malo pozornosti glavni sestavini (kakav), predvsem pod kakšnimi pogoji se 

proizvaja. Medtem ko je večina porabe kakava na globalnem severu, gojijo kakav v tropskih 

regijah okoli ekvatorja. Posebne pogoje, ki so potrebni za proizvodnjo kakava, je mogoče 

najti le tukaj. Letna proizvodnja znaša skupno okrog 4,2 milijona ton kakavovih zrn. 70 % 

kakavovih zrn prihaja iz štirih zahodnoafriških držav ‒ Slonokoščene obale (37,1 %), Gane 

(21,9 %), Nigerije in Kameruna (11,1 %). Slonokoščena obala je daleč največja proizvajalka 

kakava, ki zagotavlja več kot eno tretjino kakava na svetu. Gana, ki je druga največja 

proizvajalka kakava, proizvede 21 % svetovne oskrbe. Ostale države dobaviteljice kakava so 

Indonezija (11,1 %), Nigerija (5,9 %), Kamerun (5,2 %), Brazilija (5,5 %) in Ekvador 

(4,8 %). Večina kakavovih zrn, proizvedenih v Aziji in Južni Ameriki, je izvoženih v ZDA in 

na rastoče azijske trge, večino zahodnoafriških zrn izvozijo v Evropo. Od leta 1961 do leta 

2013 se je svetovna proizvodnja kakavovih zrn povečala s približno 1,2 milijona ton na 4,5 

milijona ton – predvsem na račun zahodne Afrike in Azije (Fountain in Hütz-Adams b. l.). 

Obstaja le nekaj velikih igralcev na zelo konkurenčnem svetovnem trgu kakava, čokolade in 

čokoladnih izdelkov. Vsaka od teh družb se poteguje za vedno večji tržni delež in večje 

dobičke, medtem ko je na trgu pridelovalcev kakava vedno več kmetov, ki se jim deleži v 

prihodkih stalno zmanjšujejo. 

Mletje in trgovanje kakava obvladuje pet velikih podjetij, ki skupaj predstavljajo več kot 

polovico svetovnega trga: Cargill (ZDA), Barry Callebaut (Švica), ADM (ZDA), Petra Foods 

(Singapur) in Blommer (ZDA). Glede na njihovo veliko tržno moč uveljavljajo močan vpliv 

na cene kakava. Pri proizvodnji čokolade je situacija podobna, več kot dve tretjini tržnega 

deleža je v lasti le petih družb: Mars, Mondelez, Nestlé, Hershey in Ferrero. Do leta 2012 so 

čokoladni izdelki na globalnem trgu ustvarili neto prodajo v višini približno 80 milijard 

dolarjev, z napovedjo povečanja na 100 milijard dolarjev v letu 2016 (Food Navigator 2011). 
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Slika 12: Svetovna pridelava in poraba (v tisoč tonah) 

Vir: Fountain in Hütz-Adams b. l., 4. 

V obdobju med letoma 1950 in 2010 se je cena kakavovih zrn prepolovila, medtem ko so se 

od šestdesetih let prejšnjega stoletja območja za proizvodnjo kakava podvojila. V Afriki so se 

površine povečale s 3,2 milijona na 6,3 milijona hektarjev. V Aziji, kjer so pričeli s pridelavo 

v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa je največji delež plantaž v Maleziji in Indoneziji. 

Na površini približno dveh milijonov hektarov je tako 95 % vseh azijskih plantaž (Fair Trade 

Deutschland 2011). 

V vrednostni verigi čokolade predstavljajo milijoni pridelovalcev kakava zelo majhen delež ‒ 

6,6 %. Vrednostni deleži ostalih faz oz. udeležencev od pridelave kakavovih zrn do 

čokoladnega izdelka v rokah končnega kupca predstavljajo še: mletje in predelava zrn v kakav 

7,6 %, izdelovalci čokolade 35,2 %, trgovci 44,2 %, 2,1 % predstavlja transport ter 4,3 % 

skupaj marketing in davki (Fountain in Hütz-Adams b. l., 34-39). Deleži so prikazani tudi na 

sliki 13. 
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Slika 13: Vrednostna veriga čokolade 

Vir: Wildenberg in Sommeregger 2016, 14. 

Tackett (2014) navaja, da je leta 2010 pet velikih trgovskih verig v enajstih evropskih državah 

nadzorovalo več kot 70 % trga prodaje na drobno. Leta 2015 so bili trije največji evropski 

trgovci glede na njihovo celotno prodajo prehranskih izdelkov skupina Schwarz (Lidl), 

Carrefour in Tesco. Napovedi za leto 2018 kažejo, da bo vrstni red nespremenjen, na četrtem 

mestu bo Aldi in na petem Edeka. Sledijo Leclerc, Metro Group, Rewe Group, Auchn in na 

desetem mestu ITM (Intermarché).  

Vloga trgovcev se nenehno povečuje, povprečna letna rast prometa med letoma 2013 in 2018 

naj bi znašala 2 % za hipermarkete, 2,6 % za supermarkete in 4,2 % za diskontne. Obstajajo 

razlike med državami, kot na primer potrošnike v Nemčiji bolj privlači diskontni model, 

medtem ko imajo v Franciji raje hipermarkete. V Avstriji je proces koncentracije v sektorju 

trgovine na drobno še bolj izrazit, saj je eden izmed najbolj koncentriranih trgov v Evropi. 

Družbe REWE, Spar in Hofer nadzorujejo okoli 80 % trga. Ključna maloprodajna strategija je 

razvoj lastnih trgovskih blagovnih znamk. Izdelki trgovskih blagovnih znamk se lahko 

prodajajo po nižji ceni kot večina blagovnih znamk tekmecev. Njihovi stroški trženja so 

minimalni, izkoriščajo tudi količinske nakupe. V povprečju so za okoli 30 % cenejši v 

primerjavi z blagovnimi znamkami (Tackett 2014). 

Zelo poznana je belgijska čokolada. Od leta 1960 dalje je izvoz presegal uvoz. Sledila je hitra 

rast v naslednjih desetletjih, še posebej je bila izrazita v zadnjih treh desetletjih. Povprečne 

letne stopnje rasti vrednosti izvoza so bile 6,1 % v 80. in 7,2 % v 90. letih prejšnjega stoletja. 

Leta 2013 je Belgija izvozila več kot 500.000 ton čokolade v vrednosti več kot 500 milijonov 

EUR (Garrone, Pieters in Swinnen 2015, 8). 
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V svetovnem merilu je trgovska blagovna znamka najbolj prodrla v Evropi. Delež izdelkov 

trgovskih blagovnih znamk je po ocenah dosegel 40 % prodaje na drobno s hrano v EU. 

Razlogi za takšen razvoj vključujejo razširjeno prepričanje, da ti izdelki ponujajo dobro 

vrednost za dober denar, kot tudi priložnost trgovcev na drobno za višje marže in donosen 

način, da proizvajalci izkoristijo proste zmogljivosti. Trgovske blagovne znamke imajo vedno 

na razpolago pripravljen distribucijski kanal, kar pomeni, da imajo zajamčeno vidno mesto na 

policah. Medtem ko je pred časom veljalo, da so artikli trgovskih blagovnih znamk večinoma 

poceni vsakdanji predmeti, danes večina supermarketov ponuja trgovinske blagovne znamke 

vseh cenovnih ravni. Trgovske blagovne znamke so še posebej močne v skupinah izdelkov, 

kjer je le majhna razlika med izdelki glede na posebne lastnosti ali embalažo (Wildenberg in 

Sommeregger 2016). 

V nadaljevanju predstavljamo zanimiv primer inovativne avstrijske čokoladnice Zotter. 

Zotter spada med najboljše in mednarodno priznane proizvajalce čokolade na svetu. Ni 

vsakdanja čokoladnica, saj izdelujejo čokolado iz najboljših sestavin, ki izhajajo iz ekološke 

pridelave z BIO certifikatom, medtem ko kakavova zrna nosijo tudi certifikat pravične 

trgovine (Fair Trade). Čokoladne inovacije dokazujejo ročno izdelana čokolada, tekoča 

čokolada, slastni koščki, zaviti v čokolado, čokoladna lizika, stoodstotna čokolada, 

samostojno izdelan nugat in užitkarski odmerek iz injekcije. Zotter zaposluje več kot 130 

delavcev iz bližnje okolice. Celotno proizvodnjo oskrbuje z lastno zeleno električno energijo 

(fotovoltaika). Tudi lupine kakavovca ne pristanejo v smeteh, temveč jih v lastni parni 

elektrarni pretvorijo v toploto, podjetje spada med najbolj trajnostna podjetja v Avstriji. 

Čokoladnica Zotter je v popolnosti osvojila koncept marketinškega komuniciranja, saj 

ustvarja svoje lastne trende. Deležna je velike publicitete, ima dovršen koncept predstavitve in 

kontrole proizvodnje od zrna do tablice čokolade, izvrstno predstavitev proizvodnje v živo, 

stalno poudarja bio in fair proizvodnjo ter se kakovostno promovira na internetni strani 

(Austria.info 2013). 

Več kot 260.000 obiskovalcev na leto si v živo ogleda proizvodnjo in opazuje, kako nastane 

čokolada od kakavovega zrna naprej. »Za prihodnost naše hrane« je eden od odgovorov 

Zotterjev živalski vrt, ki je ustvarjalna kmetija in ponuja hrano neposredno s pašnikov in 

vrtov. Razprostira se na dvainsedemdeset hektarjih površin posameznim vrstam živali 

prilagojenega življenjskega okolja, ki je energijsko samozadostno, s številnimi ogroženimi 

vrstami koristnih domačih živali in z zaprtim ekološkim ciklusom. Poleg starih pasem 

koristnih domačih živali si je možno ogledati molzni stroj za čokolado, golf na kmetiji in 

taščin vrt s strupenimi rastlinami. Pravi odmerek je strup, v majhnih količinah pa je lahko tudi 

zdravilo (Austria.info 2013). Trenutni trend so ročno izdelane čokolade z najboljšimi 

ekološkimi vini, sadjem in semeni. Leta 2014 je Zotter odprl drugo čokoladno gledališče 

(Schoko-Laden-Theater) v Šanghaju. Prvo se nahaja na lokaciji čokoladnice v Avstriji 

(Zotter b. l.). 
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Slika 14: Utrinki iz čokoladnice Zotter 

Vir: Zotter b. l. 

Svojstvene stvaritve mojstra Josefa Zotterja so bile prikazane v televizijskih in radijskih 

oddajah, tako npr. v oddaji Galileo – na nemški televiziji Pro7. Nešteti članki v gospodarskih 

časopisih, specializiranih revijah, internetnih portalih (Wirtschaftsblatt, Marketingpotentials, 

Bestpractice-business, Format, Handelsblatt, Das Magazin, Greenhouse-ecobeauty ...) 

skrbijo, da je Zotter s svojo enkratnostjo vedno opažen. Kot študija primera se pojavlja 

podjetje Zotter tudi na harvardskem študiju MBA (Austria.info 2013).  

6.3 Čokolada in čokoladni izdelki na slovenskem trgu 

Na pojav čokolade v Sloveniji je vplivalo francosko čokoladno izročilo. V Sloveniji je prva 

tovarna čokolade nastala v samostanu trapistov v Rajhenburgu (danes Brestanici). Tako sta 

francoska patra 3. februarja 1896 pognala prvi francoski stroj za izdelavo čokolade, hkrati pa 

na šolanje v Francijo poslala patra Ludvika (Štefana Mohorka). Redovniki so izdelovali 

čokolado izjemne kakovosti in leta 1912 jim je cesar Franc Jožef podelil častni naslov 

Imperial s simbolom leva. Tovarna je zaposlovala 30 ljudi, ki so letno izdelali od 30 do 40 ton 

čokolade. Leta 1922 sta na slovenskih tleh hkrati začeli delovati dve tovarni čokolade, ena v 

Lescah in druga ‒ tovarna čokolade Mirim ‒ v Mariboru. Tovarna v Lescah je po slabih 

dvajsetih letih obstoja že proizvedla 50 ton čokolade letno. Gorenjka kakavove surovine 

pridobiva iz Slonokoščene obale (Gorenjka b. l.). 

Zaradi bogate tradicije čokolade, ki jo v Lescah izdelujejo že od leta 1922, se je Javni zavod 

Turizem Radovljica odločil za organizacijo Festivala čokolade v Radovljici in okolici. Namen 

festivala je graditi prepoznavnost turistične destinacije Radol’ca kot destinacije sladkih 

doživetij in v Radol’co privabiti obiskovalce iz Slovenije in tujine, hkrati pa promovirati 

slovenske čokoladnice. Rdeča nit festivala je čokolada. Na festivalu se predstavljajo 

proizvajalci čokolade iz Slovenije. Čokoladnice prikazujejo način izdelave svojih izdelkov, na 

prizoriščih pa se vrstijo kuharski šovi, delavnice za otroke in odrasle na temo čokolade ter 
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ulični nastopi. Poleg degustacije čokoladnih dobrot na stojnicah je možen tudi nakup 

čokoladnih izdelkov (Festival čokolade b. l.). 

Po oceni predstavnice Gorenjke (Siol 2011) Slovenci letno pojemo 4000 ton čokoladnih 

tablic, pri čemer niso upoštevani drugi čokoladni izdelki, kot so pralineji. V povprečju je 

znašala leta 2008 poraba čokolade na člana gospodinjstva v Sloveniji 3,9 kilograma 

(SURS 2017). V statističnem uradu podatkov o proizvodnji čokolade ne razkrivajo. Ti so 

namreč zaupni, ker imata dva proizvajalca čokolade prevladujoči delež. V primeru, da bi 

podatke objavili, bi razkrili njune individualne podatke, kar je v nasprotju z zakonom o 

državni statistiki. V Sekciji za konditorstvo v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri 

Gospodarski zbornici Slovenije so sicer dejali, da je Slovenija v letu 2008 uvozila 13.900 ton 

in izvozila 5.100 ton čokoladnih izdelkov. Navedli so še, da so največji proizvajalci čokolade 

in čokoladnih izdelkov Žitova Gorenjka, Mercator – Emba in Droga Kolinska (Siol 2011). 

Na slovenskem trgu se je kot edina blagovna znamka čokoladnih izdelkov na lestvico deset 

najboljših blagovnih znamk uvrstila Milka in to na zelo visoko drugo mesto (Valikon 2016). 

 

Slika 15: Deset najboljših blagovnih znamk v Sloveniji v letu 2015 

Vir: Valicon 2016. 

V Sloveniji deluje veliko domačih butičnih proizvajalcev čokoladnih izdelkov, ki s svojo 

kreativnostjo bogatijo ponudbo na domačem trgu. Vsako posamezno podjetje ima svojo 

filozofijo, svoj ciljni trg in svoj način delovanja. Kot smo na koncu poglavja 6.2 opisali 

primer inovativne avstrijske čokoladnice Zotter, na tem mestu predstavljamo slovensko 

znamko Carniola čokolada. 

Izbor Carniola čokolade ni bil naključen, razloga sta najmanj dva. V našem raziskovalnem 

delu smo pri štirinajstem vprašanju prosili anketirance, da ocenijo (od 1 do 5), v kolikšni meri 

se strinjajo z našimi postavljenimi trditvami. Anketirane osebe so namenile v povprečju 

najvišjo oceno stopnje strinjanja trditvi: »Pri izbiri nakupa čokoladnega izdelka je pomembno, 

za koga ta čokoladni izdelek kupim.« Poslovni model Carniola čokolade napeljuje kupca, da 

svojo željo zaupa podjetju in skupaj ustvarita izdelek, ki je namenjen kupčevim 

obdarovancem. Za kupca ni nujno, da izbere že narejene čokoladne izdelke, ampak se odloči 

za unikatni izdelek, narejen po meri. Naslednji razlog je tudi, da smo se s Carniola čokolado 

že srečali in po naši subjektivni oceni se odlikuje po okusni čokoladi z raznolikimi izvrstnimi 

okusi in po privlačnih oblikah čokolad. Čokolada ni le lepa, ampak tudi iz kakovostnih 
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sestavin. Carniola čokolada obiskovalce na svoji internetni strani nagovarja z naslednjimi 

verzi (Carniola čokolada b. l.): 

»Ko ne veste kam, ko ne veste kaj, obiščite naš čokoladni raj. 

V naši družbi dolgčas vam ne bo, saj mi za dobro voljo mojstri smo. 

Kakršnakoli priložnost, poslovno srečanje ali otvoritev, 

naj bo novo leto ali snubitev, skupaj bomo našli rešitev. 

Prijeten razgovor naj želje nam vaše odkrije, 

naša izkušena roka darilce lepo vam zavije. 

Saj pregovor stari še velja, 

da pozornost majhna je povsod doma.« 

Kot nakazujejo že verzi, se ekipa posveča vsakemu naročniku posebej in mu poskusi 

uresničiti še tako zahtevno željo po čokoladni tablici za marsikatero priložnost.  

Dva slogana še posebej stopnjujeta zanimanje za ponudbo čokolad. Prvi nagovarja s »Kar od 

srca pride, se srca prime« in drugi »Okus in oblika kot se šika« (Carniola čokolada b. l.). 

 

V redni ponudbi imajo tri linije čokolad. Prvo linijo sestavlja deset čokolad z okusom, ki 

skupaj s kratko zgodbo na zadnji strani embalaže predstavljajo določeno pokrajino Slovenije 

(Carniola čokolada b. l.): 

‒ mlečna čokolada z brinovim oljem,  

‒ črna čokolada s hrustljavim pršutom in koščki suhih fig,  

‒ bela čokolada z limono in piransko soljo,  

‒ mlečna čokolada z žganjem viljamovke in suhimi viljamovkami, namočenimi v 

viljamovki,  

‒ mlečna čokolada z janežem in rozinami,  

‒ mešanica mlečne in črne čokolade z alpskimi zelišči ter bela čokolada z alpskimi zelišči,  

‒ mlečna čokolada s hrustljavo dimljeno šunko in bučnimi semeni,  

‒ mešanica mlečne in črne čokolade z mediteranskimi zelišči ter bela čokolada z 

mediteranskimi zelišči,  

‒ ročno izdelana mlečna čokolada s suhimi jabolki in pehtranom,  

‒ mlečna čokolada s slivovko in suhimi slivami, namočenimi v slivovki. 

 

Drugo linijo sestavlja enajst čokoladnih reliefov v pisemski embalaži in ogovarja predvsem 

turiste, ki si ob obisku naših največjih znamenitosti lahko za spomin ali kot darilo kupijo 

čokolade, kot so blejski grad, Bled, ljubljanski grad, ljubljanski zmaj, Kranj, Bohinj, 

predjamski grad, Postojnska jama, Triglav, kraljestvo Zlatoroga in Aljažev stolp (Carniola 

čokolada b. l.). 
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Slika 16: Čokoladna reliefa Ljubljane in Bleda 

Vir: Carniola čokolada b. l. 

Tretja linija treh sezonskih čokoladnih reliefov z okusom v prozorni embalaži ogovarja tako 

domačine kot turiste, ki ob praznikih lahko kupijo za darilo za najbližje (Carniola čokolada 

b. l.): 

‒ zvezdica želja, mlečna čokolada z jabolki in klinčki, 

‒ snežinka sreče, črna čokolada s pomarančo in cimetom, 

‒ srce prijateljstva, mešanica mlečne in črne čokolade z začimbami za medenjak. 

Na slovenskem trgu zasledimo široko paleto proizvajalcev čokolade, tako da imajo kupci 

težko nalogo izbrati najboljše čokoladne izdelke. Omenjena težava je »sladka«, saj 

množičnost in raznolikost lahko prispevata k boljši kakovosti. Izboljševanje kakovosti zaradi 

povečanja količine in širjenja palete čokoladnih proizvodov ni pravilo, zato bi bilo tudi 

spremljanje kakovosti čokoladnih izdelkov vredno raziskovalnih pristopov.  
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7 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O NAKUPNIH NAVADAH POTROŠNIKOV 

NA TRGU ČOKOLADNIH IZDELKOV 

Izvedli smo kvantitativno raziskavo v obliki ankete. Vprašalnik smo izdelali v elektronski 

obliki, povezavo do njega pa objavili na spletnih portalih. 

7.1 Opredelitev in predstavitev vzorca raziskave 

Namen empirične raziskave je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti nakupne navade 

potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu. 

7.1.1 Metodologija 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, kjer smo za metodo zbiranja podatkov 

uporabili vprašalnik (Priloga 1). Obsegal je osemnajst vprašanj. Prvih štirinajst vprašanj je 

bilo usmerjenih v tematiko marketinškega komuniciranja v zvezi s čokolado in čokoladnimi 

izdelki, zadnja štiri vprašanja pa so bila namenjena pridobivanju demografskih podatkov. 

Zanesljivost merjenja vprašanj, kjer so anketirani podali odgovore na lestvici 1 do 5, smo 

preverili s cronbachovim koeficientom alfa. Cronbach koeficient alfa je znašal 0,877, kar po 

mnenju Fielda (2013) pomeni, da je zanesljivost teh vprašanj dobra. Vprašalnik smo izdelali v 

elektronski obliki, povezavo do njega pa objavili na spletnih portalih Facebook in Twitter ter 

pošiljali povezave tudi na e-poštne naslove. 

Preglednica 2: Zanesljivost vprašalnika – cronbach koeficient alfa 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,877 37 

Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo devetih naključno izbranih in v vzorec 

vključenih oseb. Po predhodnem testiranju je vprašalnik ostal nespremenjen, saj težav z 

razumevanjem posameznih vprašanj ni bilo. Anketiranje je bilo izvedeno v novembru 2016.  

Podatke smo statistično analizirali1 s pomočjo programa SPSS 23.0 ter jih predstavili s 

pomočjo grafov in tabel. 

                                                             
1 Pri analiziranju vprašalnika smo uporabili osnovno statistično analizo (frekvence, odstotek), t-test, 
dvostranskega testa deležev (binomski test), Friedmanov in Kendallov W-test. 



63 
 

7.1.2 Opis vzorca 

V raziskavo smo vključili potrošnike čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu, ki uporabljajo 
spletno socialno omrežje Facebook ali Twitter in e-pošto – to je bil priložnosten in 

nereprezentativen vzorec anketiranih oseb.  

Med anketiranjem smo prejeli 230 popolnoma rešenih vprašalnikov, kar smo tudi 

predvidevali. Ženske so izpolnile 163 vprašalnikov (70,9 %), moški 67 vprašalnikov 

(29,1 %). V povprečju so anketirani stari od 41 do 50 let (34,3 %), s končano višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo (49,1 %) in so zaposleni (82,2 %). Ostali podatki so razvidni v 

preglednici 3. 

Preglednica 3: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike  Frekvenca Odstotek 

Spol moški 867 29,1 

 ženski 163 70,9 

Starost do 18 let 7 3,0 

 18‒30 let 26 11,3 

 31‒40 let 61 26,5 

 41‒50 let 79 34,3 

 51‒60 let 46 20,0 

 nad 61 let 11 4,8 

Izobrazba osnovna izobrazba 7 3,0 

 srednja izobrazba 80 34,8 

 višja, visoka, univerzitetna izobrazba 113 49,1 

 specializacija ali strokovni magisterij 9 3,9 

 znanstveni magisterij, doktorat 21 9,1 

Status osnovnošolec 1 0,4 

 dijak 7 3,0 

 študent 10 4,3 

 zaposlen 189 82,2 

 nezaposlen 8 3,5 

 upokojenec 15 6,5 

Skupaj  230 100,0 
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7.2 Analiza in razlaga rezultatov raziskave 

Večina anketiranih oseb (98,3 %) pozna blagovno znamko čokoladnih izdelkov Milka, sledi 

blagovna znamka čokoladnih izdelkov Gorenjka (96,5 % anketiranih), Lindt (94,3 % 

anketiranih), Merci (93,5 % anketiranih), Nestlé (91,3 % anketiranih) in Dorina (90,4 % 

anketiranih), najmanj pa poznajo blagovno znamko MojaČokolada (18,7 % anketiranih) – 

slika 16. Med druge blagovne znamke čokoladnih izdelkov, ki se prodajajo na slovenskem 

trgu, so anketirani navedli blagovno znamko Kraš, Carniola, Kinder, Manner, Samo ti, Ritter 

in Casalli. 

 

Slika 17: Poznavanje blagovnih znamk čokoladnih izdelkov, ki se prodajajo na 
slovenskem trgu 

Večina anketiranih oseb (71,3 %) čokoladne izdelke kupuje vsak mesec, sledijo anketirani, ki 

čokoladne izdelke kupujejo večkrat na teden (23,0 % anketiranih), 3,9 % anketiranih nikoli – 

slika 17. 
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Slika 18: Pogostost nakupa čokoladnih izdelkov 

Največ anketiranih oseb (58,3 %) najpogosteje kupi čokolado velikosti (teže) 80‒100 g, 

najmanj pa čokolado velikosti (teže) več kot 500 g (0,4 %) – slika 18. 

 

Slika 19: Velikost (teža) čokolade, ki jo anketirani najpogosteje kupijo 

Največ anketiranih oseb (30,9 %) najpogosteje kupi mlečno čokolado, najmanj pa riževo 

čokolado (3,0 %) – slika 19. 
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Slika 20: Vrsta čokolade, ki jo anketirani najpogosteje kupijo 

Na odprto vprašanje, katere čokoladne izdelke razen čokolade, ki se prodajajo na slovenskem 

trgu, kupujejo, so anketirani navedli praline, napolitanke, bombone, piškote, pudinge, 

kroglice, sladoled, namaze, kakav, čokoladni liker, čokoladne kremne namaze, sadje, oblito s 

čokolado, peciva in torte. 

Večina anketiranih oseb (91,7 %) meni, da oglaševanje in promocija blagovne znamke 

čokoladnih izdelkov nista odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi – slika 20. 

 

Slika 21: Mnenje anketiranih glede oglaševanja in promocije blagovne znamke 
čokoladnih izdelkov kot odločilnih dejavnikov za njihov nakup 

Večina anketiranih oseb (74,3 %) kupuje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno 

ponudbo (Jager, Leclerc, Mercator, Spar/Interspar, Tuš) – slika 21. 

30,9 %

27,0 %

3,0 %

6,5 %

24,3 %

8,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Mlečno čokolado

Temno čokolado

Riževo čokolado

Čokolado za kuhanje

Čokolado z dodatki (rozine, lešniki)

Čokolado z drugimi dodatki (liker,
sadje, kokos, karamela ipd.)

8,3 %

91,7 %

Da

Ne



67 
 

 

Slika 22: Vrsta trgovine najpogostejšega nakupa čokoladnih izdelkov  

Večina anketiranih oseb (95,7 %) odločitev za nakup čokoladnih izdelkov sprejme sama (po 

lastni presoji) – slika 22. 

 

Slika 23: Način najpogostejšega nakupa čokoladnih izdelkov  

Skoraj polovici anketiranim osebam (47,9 %) je blagovna znamka čokoladnih izdelkov 

pomembna za nakup (20,9 % anketiranim je zelo pomembna, 27,0 % anketiranim pa 

pomembna) – slika 23. 
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Mercator, Spar/Interspar, Tuš)

V trgovinah z diskontno ponudbo
(npr. Hofer, Lidl, Eurospin)

V specializirani trgovini za čokoladne
izdelke

95,7 %

27,4 %

4,3 %

72,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Nakupujem sam

Nakupujem po priporočilu

Da Ne
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Slika 24: Pomembnost blagovne znamke čokoladnih izdelkov pri nakupu 

Anketirane osebe so pomembnost posameznih dejavnikov pri izbiri čokoladnih izdelkov za 

nakup in pomembnost posameznih virov informacij o čokoladnih izdelkih lahko odgovarjale z 

izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

1 sploh ni pomembno,  

2 ni pomembno, 

3 niti je pomembno niti ni pomembno, 

4 pomembno je, 

5 zelo je pomembno. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da je anketiranim pri izbiri čokoladnih izdelkov za nakup v 

povprečju najpomembnejši okus (povprečna vrednost = 4,70), sledijo kakovost (povprečna 

vrednost = 4,50), pretekle izkušnje (povprečna vrednost = 3,80) in potreba po sladkem 

(povprečna vrednost = 3,30), najmanj pomembna pa jim je pojavnost v medijih/oglaševanje 

(povprečna vrednost = 1,90). Standardni odkloni se gibljejo med 0,59 in 1,29. 

Preglednica 4: Pomembnost posameznih dejavnikov pri izbiri čokoladnih izdelkov za 

nakup 

Dejavniki nakupa čokoladnih izdelkov Povprečna vrednost Standardni odklon 

okus 4,7 0,59 

kakovost 4,5 0,72 

pretekle izkušnje 3,8 1,14 

potreba po sladkem 3,3 1,19 

cena 3,2 1,16 

akcije, popusti 3,2 1,29 

blagovna znamka 3,1 1,22 

13,0 %

10,4 %

28,7 %

27,0 %

20,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sploh ni pomembno

Ni pomembno

Ne morem se odločiti

Je pomembno

Zelo je pomembno
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Dejavniki nakupa čokoladnih izdelkov Povprečna vrednost Standardni odklon 

privlačnost embalaže 2,8 1,01 

pojavnost v medijih/oglaševanje 1,9 0,93 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so anketiranim kot vir informacij o čokoladnih izdelkih v 

povprečju najpomembnejši prijatelji, znanci, družina (povprečna vrednost = 3,30), sledijo 

testni vzorci čokoladnih izdelkov (povprečna vrednost = 3,10) ter promocija in predstavitev 

čokoladnega izdelka (povprečna vrednost = 3,00), najmanj pomemben pa jim je modni trend 

(povprečna vrednost = 1,90). Standardni odkloni se gibljejo med 0,98 in 1,33. 

Preglednica 5: Viri informacij o čokoladnih izdelkih za nakup 

Viri informacij Povprečna vrednost Standardni odklon 

prijatelji, znanci, družina 3,3 1,24 

testni vzorci čokoladnih izdelkov 3,1 1,33 

promocija in predstavitev čokoladnega 

izdelka 

3,0 1,31 

strokovna literatura in viri 2,3 1,22 

TV 2,1 1,06 

internet 2,1 1,05 

časopis, tiskani mediji 2,0 0,98 

modni trend 1,9 0,99 

Anketirane osebe so prav tako morale razvrstiti 13 podanih načinov marketinškega 

komuniciranja čokoladnih izdelkov glede na učinkovitost oglaševanja – razvrstili so jih od 

števila 1 do 13, številka 1 je pomenilo najučinkovitejše oglaševanje, številka 13 pa najmanj 

učinkovito oglaševanje.  

S slike 24 je razvidno (podatki glede na odstotek najučinkovitejšega oglaševanja), da je TV 

po mnenju anketiranih z največ odstotki (33,3 %) najučinkovitejše oglaševanje čokoladnih 

izdelkov, medtem ko je oglaševanje v kinu najmanj učinkovito oglaševanje čokoladnih 

izdelkov (0,4 %). 
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Slika 25: Razvrstitev učinkovitosti oglaševanja čokoladnih izdelkov glede na odstotek 
najučinkovitejšega oglaševanja 

V nadaljevanju so anketirane osebe podale oceno pomembnosti posameznih vrst 

marketinškega komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov ‒ odgovarjale so z izbiro ene 

izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

1 sploh ni pomembno,  

2 ni pomembno, 

3 niti je pomembno niti ni pomembno, 

4 pomembno je, 

5 zelo je pomembno. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je anketiranim v povprečju najpomembnejše marketinško 

komuniciranje proizvajalcev po TV (povprečna vrednost = 3,50) in preko trženja dogodka 

(povprečna vrednost = 3,50), najmanj pa preko marketinškega komuniciranja v kinu 

(povprečna vrednost = 2,30). Standardni odkloni se gibljejo med 1,07 in 1,24. 

Preglednica 6: Vrste marketinškega komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov 

Vrste marketinškega komuniciranja 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

TV 3,5 1,24 

trženje dogodka (promocija in predstavitev izdelka) 3,5 1,20 

oglasni panoji ali plakati (mali, jumbo) 3,2 1,09 

internet 3,2 1,21 

sponzorstvo 3,1 1,20 

pospeševanje prodaje 3,1 1,17 

neposredni marketing 3,1 1,19 

oglasi v tiskanih medijih 3,0 1,07 

33,3 %

14,5 %

14,0 %

13,5 %

7,1 %

5,3 %

3,4 %

3,1 %

2,4 %

1,8 %

0,8 %

0,4 %

0,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

TV

Oglasni panoji ali plakati

Internet

Oglasi v tiskanih medijih

Marketing dogodka

Neposredni marketing

Pospeševanje prodaje

Radio

Osebna prodaja

Elektronska sporočila

Sponzorstvo

Oglasi na avtobusih

Kino
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Vrste marketinškega komuniciranja 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

radio 2,8 1,14 

oglasi na avtobusih 2,8 1,08 

osebna prodaja 2,7 1,24 

elektronska sporočila (e-pošta) 2,6 1,11 

kino 2,3 1,07 

Na koncu so anketirane osebe podale oceno stopnje strinjanja glede na postavljene trditve 

(njihovo lastno mnenje) ‒ odgovarjale so z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in 

sicer: 

1 sploh se ne strinjam, 

2 ne strinjam se, 

3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 

4 se strinjam se, 

5 popolnoma se strinjam. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da so anketirane osebe namenile v povprečju najvišjo oceno 

stopnje strinjanja trditvi »Pri izbiri nakupa čokoladnega izdelka je pomembno, za koga ta 

čokoladni izdelek kupim.« (povprečna vrednost = 4,00), najmanjšo pa trditvi »Dejavnosti 

marketinškega komuniciranja z različnimi načini izvajanja zelo vplivajo na moj nakup 

čokoladnih izdelkov.« (povprečna vrednost = 2,20). Standardni odkloni se gibljejo med 0,99 

in 1,24. 

Preglednica 7: Stopnja strinjanja s posameznimi trditvami 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Pri izbiri nakupa čokoladnega izdelka je pomembno, za koga ta 

čokoladni izdelek kupim. 4,0 1,06 

Pozoren/na sem na poreklo čokoladnih izdelkov. 3,7 1,19 

Odločim se za nakup posameznih čokoladnih izdelkov, ki jih prej 

preizkusim. 3,6 1,19 

Zvest sem določeni blagovni znamki čokoladnih izdelkov. 3,5 1,24 

Rad/a menjam in vsakič kupim drugo blagovno znamko 

čokoladnih izdelkov. 2,5 1,14 

Dejavnosti marketinškega komuniciranja z različnimi načini 2,2 0,99 



72 
 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

izvajanja zelo vplivajo na moj nakup čokoladnih izdelkov. 

7.3 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali naslednje zastavljene hipoteze: 

Hipoteza H1: Potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja 

blagovne znamke izdelka. 

Hipoteza H2: Potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno 

ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke. 

Hipoteza H3: TV-oglasi so najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja 

proizvajalcev čokoladnih izdelkov. 

Hipoteza H4: Potrošniki so pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov. 

Hipotezo H1 Potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja 

blagovne znamke izdelka smo preverili s pomočjo t-testa. Mejno vrednost pomembnosti 

blagovne znamke pri nakupu čokolade in čokoladnih izdelkov smo postavili na vrednost 3. Iz 

preglednice 8 lahko ugotovimo, da anketirani potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne 

izdelke na osnovi prepoznavanja blagovne znamke izdelka (srednja vrednost > 3,00 = 3,32; 

sig. = 0,000). 

Preglednica 8: Rezultat t-testa pri hipotezi 1 

 Vprašanje 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Vrednost testa = 3 

t df 
Sig. (2-

stranska) 

Razlika 
povprečne 
vrednosti 

Prosim, ocenite, kako 
pomembna vam je pri 
vašem nakupu blagovna 
znamka čokoladnih 
izdelkov! 

3,32 1,28 3,817 229 0,000 0,322 

S hipotezo H1 smo predvidevali, da potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne izdelke na 

osnovi prepoznavanja blagovne znamke izdelka. Ugotovili smo, da potrošniki kupujejo 

čokolado in čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja blagovne znamke izdelka, zato smo 

hipotezo H1 potrdili. 

Hipotezo H2 Potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno 

ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke smo preverili s pomočjo 

dvostranskega testa deležev (binomski test), kot mejno vrednost smo postavili 0,6 (60,0%). 
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Anketirane osebe smo razdelili v dve skupini. Skupino 1 sestavljajo anketirane osebe, ki 

najpogosteje nakupujejo čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno ponudbo (trgovine 

s splošno in diskontno ponudbo), skupino 2 pa anketirane osebe, ki najpogosteje nakupujejo 

čokoladne izdelke v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke. 

Iz preglednice 9 lahko ugotovimo, da 93,5 % anketiranih čokoladne izdelke kupuje v različnih 

trgovinah s splošno ponudbo, le 6,5 % pa v specializirani trgovini za čokoladne izdelke 

(sig < 0,05 = 0,000).  

Preglednica 9: Frekvenčna porazdelitev vrednosti odgovorov in test deležev 

 N 
Vzorčni 

delež 

Test deležev p (2-

stranski) 

Skupina 1 (v različnih trgovinah s 

splošno ponudbo) 215 0,935   

Skupina 2 (v specializirani trgovini za 

čokoladne izdelke) 15 0,065 0,600 0,000 

S hipotezo H2 smo predvidevali, da potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v 

različnih trgovinah s splošno ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne 

izdelke. Ugotovili smo, da potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v različnih 

trgovinah s splošno ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke, zato 

smo hipotezo H2 potrdili. 

Hipotezo H3 TV-oglasi so najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja 

proizvajalcev čokoladnih izdelkov smo preverili s pomočjo neparametričnega Friedmanovega 

in Kendallovega W-testa. 

Anketirane osebe so razvrstile 13 podanih načinov marketinškega komuniciranja čokoladnih 

izdelkov glede na učinkovitost oglaševanja – razvrstili so jih od števila 1 do 13, številka 1 je 

pomenilo najučinkovitejše oglaševanje, številka 13 pa najmanj učinkovito oglaševanje.  

Iz preglednice 10 je razvidno, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega 

komuniciranja čokoladnih izdelkov (srednja vrednost rangov = 4,16; Friedmanov test 

sig = 0,000; Kendallov test sig = 0,000), najmanj učinkovita oblika marketinškega 

komuniciranja čokoladnih izdelkov pa so oglasi v kinu (srednja vrednost rangov = 10,59). 
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Preglednica 10: Oblika marketinškega komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov 

  Srednja vrednost rangov 

TV 4,16 

oglasni panoji ali plakati 4,70 

internet 5,71 

oglasi v tiskanih medijih 6,47 

marketing dogodka 6,61 

neposredni marketing 6,76 

pospeševanje prodaje 7,18 

radio 7,45 

osebna prodaja 7,54 

sponzorstvo 7,81 

elektronska sporočila 7,85 

oglasi na avtobusih 8,18 

kino 10,59 

Friedmanova in Kendallova W-testna 
statistika 

 

N 166 

Hi-kvadrat 428,427 

df 12 

Friedmanov test (sig) 0,000 

Kendallov W-test (sig) 0,000 

S hipotezo H3 smo predvidevali, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega 

komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov. Ugotovili smo, da so TV-oglasi 

najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov, zato 

smo hipotezo H3 potrdili. 

Hipotezo H4 Potrošniki so pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov smo preverili s pomočjo  

t-testa. Mejno vrednost smo postavili na vrednost 3. Iz preglednice 9 lahko ugotovimo, da 
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anketirani potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja 

blagovne znamke izdelka (srednja vrednost > 3,00 = 3,68; sig. = 0,000). 

Preglednica 11: Rezultat t-testa pri hipotezi 4 

  
Vprašanje 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Vrednost testa = 3 

t df 
Sig. (2-

stranska) 

Razlika 
povprečne 
vrednosti 

Prosim, ocenite, kako 
pomembna vam je pri 
vašem nakupu blagovna 
znamka čokoladnih 
izdelkov! 

3,68 1,19 8,492 229 0,000 0,677 

S hipotezo H4 smo predvidevali, da so potrošniki pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov. 

Ugotovili smo, da so anketirani potrošniki pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov, zato smo 

hipotezo H4 potrdili. 

7.4 Ugotovitve raziskovanja 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da večina anketiranih oseb pozna blagovno znamko 

čokoladnih izdelkov Milka, sledi blagovna znamka čokoladnih izdelkov Gorenjka, Lindt, 

Merci, Nestlé in Dorina. Med druge blagovne znamke čokoladnih izdelkov, ki se prodajajo na 

slovenskem trgu, so anketirani navedli blagovno znamko Kraš, Carniola, Kinder, Manner, 

Samo ti, Ritter in Casalli. 

Večina anketiranih oseb (71,3 %) čokoladne izdelke kupuje vsak mesec. Med čokoladami 

največ anketiranih oseb (30,9 %) najpogosteje kupi mlečno čokolado, in sicer velikosti (teže) 

80‒100 g (58,3 % anketiranih). Na odprto vprašanje, katere čokoladne izdelke razen 

čokolade, ki se prodajajo na slovenskem trgu, kupujejo, so anketirani navedli praline, 

napolitanke, bombone, piškote, pudinge, kroglice, sladoled, namaze, kakav, čokoladni liker, 

čokoladne kremne namaze, sadje, oblito s čokolado, peciva in torte. 

Večina anketiranih oseb meni, da oglaševanje in promocija blagovne znamke čokoladnih 

izdelkov nista odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi, vendar pa skoraj polovica 

anketiranih oseb meni, da je blagovna znamka čokoladnih izdelkov pomembna za nakup.  

Večina anketiranih oseb kupuje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno ponudbo, 

odločitev za nakup čokoladnih izdelkov sprejme sama (po lasni presoji), pri izbiri čokoladnih 

izdelkov za nakup pa jim je v povprečju najpomembnejši okus, sledijo kakovost, pretekle 

izkušnje in potreba po sladkem. Večini anketiranih je pri izbiri nakupa čokoladnega izdelka 

pomembno, za koga ta čokoladni izdelek kupijo, prav tako se odločijo za nakup posameznih 

čokoladnih izdelkov šele, ko jih prej preizkusijo. 
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Večini anketiranim so kot vir informacij o čokoladnih izdelkih v povprečju najpomembnejši 

prijatelji, znanci, družina, sledijo testni vzorci čokoladnih izdelkov ter promocija in 

predstavitev čokoladnega izdelka. Po Kotlerju (1996, 616) kažejo raziskave, da proizvajalci 

blaga za široko porabo uporabljajo po vrsti pomembnosti najprej oglaševanje, nato 

pospeševanje prodaje, sledita osebna prodaja in odnosi z javnostmi. 

Po mnenju anketiranih so TV-oglasi najboljša oblika oglaševanja čokoladnih izdelkov.  

Zastavili smo si štiri hipoteze. S prvo smo predvidevali, da potrošniki kupujejo čokolado in 

čokoladne izdelke na osnovi prepoznavanja blagovne znamke izdelka in smo jo na osnovi 

rezultatov t-testa tudi potrdili. Z drugo hipotezo smo predvidevali, da potrošniki kupujejo 

pogosteje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s splošno ponudbo kot v trgovinah, ki so 

specializirane za čokoladne izdelke. Anketirane osebe smo razdelili v dve skupini. Prvo 

skupino so sestavljale anketirane osebe, ki najpogosteje nakupujejo čokoladne izdelke v 

različnih trgovinah s splošno ponudbo (trgovine s splošno in diskontno ponudbo), drugo 

skupino pa anketirane osebe, ki najpogosteje nakupujejo čokoladne izdelke v trgovinah, ki so 

specializirane za čokoladne izdelke. Ugotovili smo, da 93,5 % anketiranih čokoladne izdelke 

kupuje v različnih trgovinah s splošno ponudbo, le 6,5 % pa v specializiranih trgovinah za 

čokoladne izdelke in tako smo potrdili tudi drugo hipotezo. S tretjo hipotezo smo 

predvidevali, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja 

proizvajalcev čokoladnih izdelkov. Anketirane osebe so razvrstile 13 podanih načinov 

marketinškega komuniciranja čokoladnih izdelkov glede na učinkovitost oglaševanja – 

razvrstili so jih od števila 1 do 13, številka 1 je pomenilo najučinkovitejše oglaševanje, 

številka 13 pa najmanj učinkovito oglaševanje. Rezultati raziskave so pokazali, da so TV-

oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja čokoladnih izdelkov, sledijo 

oglasni panoji in plakati ter internet, najmanj učinkovita oblika marketinškega komuniciranja 

čokoladnih izdelkov pa so oglasi v kinu. Tako smo potrdili tudi tretjo hipotezo. S četrto 

hipotezo smo predvidevali, da so potrošniki pozorni na poreklo čokoladnih izdelkov, in s 

pomočjo t-testa preverili in potrdili tudi to hipotezo. 

7.5 Prispevek magistrske naloge k stroki 

Ob pregledu literature smo ugotovili, da takšna raziskava na področju čokoladnih izdelkov na 

slovenskem trgu še ni bila izvedena. Naša raziskava je strokovni prispevek, s katerim smo 

predstavili orodja za merjenje, obdelavo in predstavitev rezultatov zadovoljstva potrošnikov 

čokoladnih izdelkov ter kako je njihovo zadovoljstvo povezano z marketingom in 

marketinškim komuniciranjem proizvajalcev čokoladnih izdelkov.  

Magistrska naloga prispeva k stroki z novimi spoznanji o vplivu različnih marketinških 

elementov na nakupne navade potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu. 

Teoretični prispevek se nanaša na združitev znanj in spoznanj na področjih marketinškega 
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komuniciranja, blagovnih znamk, procesov nakupnega odločanja potrošnikov ter na 

opredelitev značilnosti čokoladnih izdelkov na svetovnem in slovenskem trgu. 

7.6 Predlogi za nadaljnje raziskovanje, razvoj in prakso 

Verjamemo, da smo z omenjeno raziskavo prispevali pomemben delček k razumevanju 

nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov na slovenskem trgu. S ciljem še boljšega 

razumevanja in poznavanja nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov predlagamo 

naslednje možne dejavnosti raziskovanja in podajamo tudi priporočila za poslovno prakso: 

‒ nadaljnje redno izvajanje raziskav s področja ugotavljanja nakupnih navad potrošnikov 

čokoladnih izdelkov, 

‒ rezultate posameznih raziskav bi bilo smotrno med seboj primerjati in na ta način 

opredeljevati spremembe nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov, 

‒ izvedbo raziskave na drugih trgih, da bi bila možna tudi neposredna primerjava med 

posameznimi trgi in državami, 

‒ z raziskavo smo ugotovili, da je blagovna znamka čokoladnih izdelkov pomemben 

dejavnik za nakup, zato predlagamo ponudnikom in proizvajalcem čokoladnih izdelkov, 

da posvečajo veliko pozornosti razvoju in prepoznavanju lastnih blagovnih znamk 

čokoladnih izdelkov. 
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8 SKLEP 

Globalizacija prinaša spremembe na vseh področjih. Ponudba izdelkov in storitev na trgu je 

vse bolj raznolika, konkurenca med ponudniki vse večja. Čokoladni trg pri tem ni izjema. 

Široka paleta čokoladnih izdelkov na prodajnih mestih nagovarja potrošnike k nakupu. 

Evropejci so največji porabniki čokolade na prebivalca v svetovnem merilu, hkrati predstavlja 

evropski trg skoraj polovico svetovne prodaje čokolade. Več kot polovico trgovanja s 

kakavom v svetovnem merilu obvladuje le pet velikih podjetij. Podobno velja tudi za 

proizvodnjo čokolade, kjer je več kot dve tretjini svetovnega tržnega deleža v lasti petih 

družb. V Sloveniji je bogata tradicija porabe čokoladnih izdelkov, kjer je poleg tujih 

blagovnih znamk na trgu prisotnih vedno več domačih butičnih proizvajalcev čokoladnih 

izdelkov. 

Glavni izziv ponudnika je zato pritegniti pozornost potrošnika s ciljem zadovoljiti njegove 

potrebe. Med ponudnikom in potrošnikom se vzpostavlja odnos, katerega kot vlogi opravljata 

marketing in marketinško komuniciranje. Ugotovili smo, da je večini definicij marketinga 

skupno, da gre za preplet dejavnosti, ki podpirajo menjavo izdelkov in poskušajo ustvariti 

zadovoljnega potrošnika. Z dejavnostmi marketinškega komuniciranja podjetja obveščajo in 

prepričujejo potrošnike o svojih izdelkih. Razvoj informacijskih tehnologij omogoča 

marketinškemu komuniciranju nove pristope do potrošnikov. Množična uporaba interneta in 

pametnih telefonov sta v fazi globalne rasti, kar ima za posledico, da so potrošniki čedalje 

bolj na dosegu.  

Potrošnik je informiran in zahteven, blagovna znamka mu predstavlja prepoznavanje izdelkov 

in razlikovanje med sorodnimi izdelki. S pomočjo naše raziskave smo pridobili odgovor o 

pomembnosti blagovne znamke čokoladnih izdelkov na potrošnikovo odločitev za nakup. 

Ugotovili smo, da je temelj za ustrezen marketinški pristop podjetij prepoznavanje potreb in 

pričakovanj potrošnikov, ki se odločajo kaj, kdaj in kje bodo kupovali. Potrošniki so 

podvrženi dejavnikom, ki vplivajo na zaznavanje vrednosti izdelka. Njihovo zadovoljstvo je 

posledica ponakupnega ovrednotenja izdelka, ko primerjajo zaznano kakovost s pričakovano 

kakovostjo izdelka. V magistrski nalogi smo preučevali zadovoljstvo potrošnikov čokoladnih 

izdelkov na slovenskem trgu v povezavi z marketingom in marketinškim komuniciranjem.  

Na podlagi anketnega vprašalnika smo analizirali nakupne navade potrošnikov čokoladnih 

izdelkov. Predhodno smo postavili štirih hipoteze, ki smo jih s pomočjo statistične analize 

preverili. S prvo hipotezo smo predvidevali, da potrošniki kupujejo čokolado in čokoladne 

izdelke na osnovi prepoznavanja blagovne znamke izdelka in jo potrdili. Z drugo hipotezo 

smo predvidevali, da potrošniki kupujejo pogosteje čokoladne izdelke v različnih trgovinah s 

splošno ponudbo kot v trgovinah, ki so specializirane za čokoladne izdelke. Ugotovili smo, da 

93,5 % anketiranih čokoladne izdelke kupuje v različnih trgovinah s splošno ponudbo, le 

6,5 % pa v specializiranih trgovinah za čokoladne izdelke in tako potrdili tudi drugo hipotezo. 
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S tretjo hipotezo smo predvidevali, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega 

komuniciranja proizvajalcev čokoladnih izdelkov. Anketirane osebe so razvrstile 13 podanih 

načinov marketinškega komuniciranja čokoladnih izdelkov glede na učinkovitost oglaševanja. 

Rezultati so pokazali, da so TV-oglasi najučinkovitejša oblika marketinškega komuniciranja 

čokoladnih izdelkov, sledijo oglasni panoji in plakati ter internet, najmanj učinkovita oblika 

marketinškega komuniciranja čokoladnih izdelkov pa so oglasi v kinu. Tako smo potrdili tudi 

tretjo hipotezo. S četrto hipotezo smo predvidevali, da so potrošniki pozorni na poreklo 

čokoladnih izdelkov in s pomočjo t-testa potrdili tudi to hipotezo. 

 

Prav tako smo z raziskavo ugotovili: 

‒ da večina anketiranih oseb (98,3 %) pozna blagovno znamko čokoladnih izdelkov Milka, 

sledita blagovni znamki Gorenjka in Lindt, 

‒ večina anketiranih oseb (71,3 %) čokoladne izdelke kupuje vsak mesec, sledijo 

anketirani, ki čokoladne izdelke kupujejo večkrat na teden (23,0 % anketiranih), 3,9 % 

anketiranih nikoli, 

‒ največ anketiranih oseb (58,3 %) najpogosteje kupi čokolado velikosti (teže) 80‒100 g, 

najmanj pa čokolado velikosti (teže) več kot 500 g (0,4 %), 

‒ največ anketiranih oseb (30,9 %) najpogosteje kupi mlečno čokolado, najmanj pa riževo 

čokolado (3,0 %), 

‒ večina anketiranih oseb (91,7 %) meni, da oglaševanje in promocija blagovne znamke 

čokoladnih izdelkov nista odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi, 

‒ da so anketiranim kot vir informacij o čokoladnih izdelkih v povprečju najpomembnejši 

prijatelji, znanci, družina, 

‒ da je po mnenju anketiranih z največ odstotki (33,3 %) najučinkovitejše oglaševanje 

čokoladnih izdelkov po TV, medtem ko je oglaševanje v kinu najmanj učinkovito 

(0,4 %). 

 

Rezultati naše raziskave nudijo tistim proizvajalcem in ponudnikom čokoladnih izdelkov, ki 

snujejo, preverjajo in iščejo svoje marketinške strategije, nadaljnje možnosti, usmeritve in 

tudi odgovore za njihovo še uspešnejše delovanje in poslovanje na zahtevnem in 

konkurenčnem slovenskem trgu čokoladnih izdelkov. 
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  Priloga 1  

 
 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem študent UP FM v Kopru in pripravljam magistrsko nalogo na temo: 
»Analiza nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov«. Anketa je 
anonimna, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni samo za potrebe magistrske 
naloge. Prosim vas, da preberete vprašanja in nanje odgovorite. 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Andrej Ažman 

 

MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

1. Katere blagovne znamke čokoladnih izdelkov, ki se prodajajo na slovenskem 
tržišču, poznate, tudi če jih poznate samo po imenu in jih niste nikoli kupili? 

Milka     a) Da   b) Ne 

Dorina     a) Da   b) Ne 

Lindt     a) Da   b) Ne 

Merci     a) Da   b) Ne 

Choceur     a) Da   b) Ne 

Moser Roth    a) Da   b) Ne 

Gorenjka     a) Da   b) Ne 

Nestlé      a) Da   b) Ne 

Zvečevo     a) Da   b) Ne 

MojaČokolada    a) Da   b) Ne 

Rustica      a) Da   b) Ne 

Mercator     a) Da   b) Ne 

Špar      a) Da   b) Ne 

Tuš     a) Da   b) Ne  

Drugo, naštejte:    _______________________ 
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2. Kako pogosto kupujete čokoladne izdelke? 

a) Vsak dan 

b) Večkrat na teden 

c) Vsak mesec 

d) Nikoli 

 
3. Katero velikost (teža) čokolade najpogosteje kupite? 

a) 5,5‒10 g 

b) 50 g 

c) 80‒100 g 

d) 200‒250 g 

e) 300 g 

f) 500 g 

g) več kot 500 g 

 

4. Katero vrsto čokolade najpogosteje kupite? 

a) Mlečno čokolado 

b) Temno čokolado 

c) Riževo čokolado 

d) Čokolado za kuhanje 

e) Čokolado z dodatki (rozine, lešniki) 

f) Čokolado z drugimi dodatki (liker, sadje, kokos, karamela, pršut, bučna 
semena, tudi še vse druge sestavine) 

 

5. Katere čokoladne izdelke razen čokolade, ki se prodajajo na slovenskem tržišču, 
kupujete? Prosim, naštejte jih. 

____________________________________________________ 
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6. Ali sta oglaševanje in promocija blagovne znamke čokoladnih izdelkov odločilna 
dejavnika pri vaši nakupni odločitvi? 

a) Da   b) Ne 
 

7. Kje najpogosteje kupujete čokoladne izdelke? 

a) V različnih trgovinah s splošno ponudbo (npr. Jager, Leclerc, Mercator, 
Spar/Interspar, Tuš)  

b) V trgovinah z diskontno ponudbo (npr. Hofer, Lidl, Eurospin)  

c) V specializirani trgovini za čokoladne izdelke 
 

8. Ali kupujete posamezne blagovne znamke čokoladnih izdelkov po priporočilu 
prijateljev in znancev ali se odločate za nakup sami, po lastni presoji? 

Nakupujem sam     a) Da   b) Ne 

Nakupujem po priporočilu    a) Da   b) Ne 

 
9. Prosim, ocenite od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno), kako 

pomembna vam je pri vašem nakupu blagovna znamka čokoladnih izdelkov!  

1 2 3 4 5 

 
10. Z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno) ocenite, kaj 

vpliva na vašo nakupno odločitev. Pomemben dejavnik pri izbiri čokoladnih 
izdelkov je: 

cena 1 2 3 4 5 

kakovost 1 2 3 4 5 

okus 1 2 3 4 5 

privlačnost embalaže 1 2 3 4 5 

blagovna znamka 1 2 3 4 5 

potreba po sladkem 1 2 3 4 5 

pojavnost v medijih/oglaševanje 1 2 3 4 5 

pretekle izkušnje, tradicija 1 2 3 4 5 

akcije, popusti 1 2 3 4 5 
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11. Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno), 
kateri viri informacij o čokoladnih izdelkih so za vas pomembni: 

prijatelji, znanci, družina 1 2 3 4 5 

TV 1 2 3 4 5 

časopis, tiskani mediji 1 2 3 4 5 

internet 1 2 3 4 5 

testni vzorci čokoladnih izdelkov 1 2 3 4 5 

promocija in predstavitev čokoladnega 
izdelka 

1 2 3 4 5 

modni trend 1 2 3 4 5 

strokovna literatura in viri 1 2 3 4 5 

12. Pred vami je naštetih 13 načinov marketinškega komuniciranja čokoladnih izdelkov. 
Razporedite jih od 1 do 11 glede na učinkovitost oglaševanja. Številka 1 predstavlja 
najučinkovitejše oglaševanje, številka 13 pa najmanj učinkovito. 

---- oglasni panoji ali plakati (mali, jumbo) 

---- TV 

---- radio 

---- internet 

---- elektronska sporočila (e-pošta) 

---- oglasi na avtobusih 

---- oglasi v tiskanih medijih (časopisi, revije) 

---- kino 

---- osebna prodaja 

---- marketing dogodka (promocija in predstavitev čokoladnega izdelka) 

---- sponzorstvo 

---- pospeševanje prodaje 

---- neposredni marketing  
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13. Z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno) ocenite 
marketinško komuniciranje proizvajalcev čokoladnih izdelkov: 

oglasni panoji ali plakati (mali, jumbo) 1 2 3 4 5 

TV 1 2 3 4 5 

radio 1 2 3 4 5 

internet 1 2 3 4 5 

elektronska sporočila (e-pošta) 1 2 3 4 5 

oglasi na avtobusih  1 2 3 4 5 

oglasi v tiskanih medijih (časopisi, 
revije) 

1 2 3 4 5 

kino 1 2 3 4 5 

osebna prodaja 1 2 3 4 5 

trženje dogodka (promocija in 
predstavitev izdelka) 

1 2 3 4 5 

sponzorstvo 1 2 3 4 5 

pospeševanje prodaje 1 2 3 4 5 

neposredni marketing 1 2 3 4 5 

 

14. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (1 – nikakor se strinjam;            
5-popolnoma se strinjam): 

Zvest sem določeni blagovni znamki 
čokoladnih izdelkov. 

1 2 3 4 5 

Odločim se za nakup posameznih 
čokoladnih izdelkov, ki jih prej 
preizkusim. 

1 2 3 4 5 

Pozoren/-na sem na poreklo 
čokoladnih izdelkov. 

1 2 3 4 5 

Pri izbiri nakupa čokoladnega izdelka 
je pomembno, za koga ta čokoladni 
izdelek kupim. 

1 2 3 4 5 
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Rad/-a menjam in vsakič kupim drugo 
blagovno znamko čokoladnih 
izdelkov. 

1 2 3 4 5 

Dejavnosti marketinškega 
komuniciranja z različnimi načini 
izvajanja zelo vplivajo na moj nakup 
čokoladnih izdelkov. 

1 2 3 4 5 

 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI ANKETIRANIH OSEB 

15. Spol 

a) Moški 

b) Ženski 

 

16. Starost: 

a) Do 18 let 

b) 18‒30 let 

c) 31‒40 let 

d) 41‒50 let 

e) 51‒60 let 

f) Nad 61 let 

 

17. Dokončana stopnja izobrazbe: 

a) Osnovna izobrazba 

b) Srednja izobrazba  

c) Višja, visoka, univerzitetna izobrazba 

d) Specializacija ali strokovni magisterij 

e) Znanstveni magisterij, doktorat  
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18. Status: 

a) Osnovnošolec 

b) Dijak 

c) Študent 

d) Zaposlen 

e) Nezaposlen 

f) Upokojenec 

 

Hvala za sodelovanje! 
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HIPOTEZA 1 

T-test 

 

 

 

N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
13. Prosim ocenite od 1 
do 5 (1 – sploh ni 
pomembno; 5 – zelo je 
pomembno) kako 
pomembna vam je pri 
vašem nakupu blagovna 
znamka čokoladnih 
izdelkov? 

230 3,32 1,278 ,084

One-Sample Statistics

Lower Upper

13. Prosim ocenite od 1 
do 5 (1 – sploh ni 
pomembno; 5 – zelo je 
pomembno) kako 
pomembna vam je pri 
vašem nakupu blagovna 
znamka čokoladnih 
izdelkov? 

3,817 229 ,000 ,322 ,16 ,49

One-Sample Test

Test Value = 3

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference
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HIPOTEZA 2 

 

 

Category N
Observed 

Prop. Test Prop.
Exact Sig. (1-

tailed)
Group 1

v različnih trgovinah s splošno 
in diskontno ponudbo

215 0,935 0,600 ,000

Group 2

V specializirani trgovini za 
čokoladne izdelke

15 0,065

Total 230 1,000

Kje najpogosteje 
kupujete čokoladne 
izdelke?

Binomial Test
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HIPOTEZA 3 

 

Mean Rank
oglasni panoji ali plakati 4,70

TV 4,16

radio 7,45

internet 5,71

elektronska sporočila 7,85

oglasi na avtobusih 8,18

oglasi v tiskanih medijih 6,47

kino 10,59

osebna prodaja 7,54

marketing dogodka 6,61

sponzorstvo 7,81

pospeševanje prodaje 7,18

neposredni marketing 6,76

N 230

Chi-Square 428,427

df 12

Asymp. Sig. ,000

Mean Rank
oglasni panoji ali plakati 4,70

TV 4,16

radio 7,45

internet 5,71

elektronska sporočila 7,85

oglasi na avtobusih 8,18

oglasi v tiskanih medijih 6,47

kino 10,59

osebna prodaja 7,54

marketing dogodka 6,61

sponzorstvo 7,81

pospeševanje prodaje 7,18

neposredni marketing 6,76

NPar Tests

Friedman Test

Kendall's W Test

Ranks

Test Statistics
a

a. Friedman Test

Ranks
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N 230

Kendall's W
a ,174

Chi-Square 428,427

df 12

Asymp. Sig. ,000

Test Statistics

a. Kendall's Coefficient of Concordance
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HIPOTEZA 4 

T – Test 

 

 

N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
Pozoren/na sem na 
poreklo čokoladnih 
izdelkov.

230 3,68 1,191 ,080

One-Sample Statistics

Lower Upper

Pozoren/na sem na 
poreklo čokoladnih 
izdelkov.

8,492 229 ,000 ,677 ,52 ,83

One-Sample Test

Test Value = 3

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference


