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POVZETEK 
Prvi del diplomske naloge je sestavljen iz predstavitve podjetja Grafika Soča d.d. 

ter opisa različnih pojmov povezanih s trženjem, predvsem sem teoretično opredelil 
pripravo, izvajanje in nadziranje tržnih aktivnosti na primeru trženja tiskarskih storitev. 
S pomočjo tržnih aktivnosti tako obstoječi kot potencialni kupci zaznavajo podjetje kot 
stalno prisotnega udeleženca na trgu. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi ostalih 
dejavnikov, ki so pri nakupu storitve pomembni, to so predvsem kakovost in dobra 
pretekla izkušnja uporabnika storitve, saj je trg s tiskarsko ponudbo močno zasičen. 

V drugem, praktičnem delu, se razprostira raziskava o zadovoljstvu izvedbe 
tiskarskih storitev ter posledično ugotavljanju pomena in vloge priprave, izvajanja in 
nadziranja tržnih aktivnosti v podjetju. Rezultati raziskave so potrdili oziroma zavrgli 
hipoteze postavljene pred opravljenim anketiranjem. Opisana pa je tudi osebna prodaja 
kot način neposrednega trženja tiskarskih storitev ter motiviranje prodajnega osebja kot 
pogoj za učinkovito izvajanje osebne prodaje. 

 
Ključne besede: tržne aktivnosti, tiskovine, kupci, osebna prodaja, raziskave, 

trženje, tiskarske storitve 

ABSTRACT 
A presentation of the company Grafika Soča d.d. and a description of different 

concepts related to marketing are included in the first part of the thesis. In the first place 
preparation, implementation and supervision of market activities are theoretically 
defined on the basis of the printing services marketing. By means of market activities 
costumers and potential costumers regard a company as a constant part of the market. 
However, there are also other factors playing a crucial role in buying a service, i.e. 
especially quality and a good previous experience of the service user since market is 
saturated with printing services. 

In the second practical part there is a research on satisfaction about carrying out 
printing services and consequently determining the role and meaning of preparation, 
implementation and supervision of market activities in a company. The results of the 
research have confirmed or turned down hypotheses set before completing a 
questionnaire. Last but not the least, the thesis also defines a personal sale as a way of 
direct marketing of printing services, motivating sales personnel as a condition for 
effective implementation of sale. 
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1 UVOD 

Razviti dolgoročen odnos s strankami, pridobiti in ohraniti čimveč dobrih in zvestih 
strank postaja eden izmed glavnih ciljev tržno usmerjenih podjetij. Zvest kupec je 
zadovoljen kupec. In kakšen je zadovoljen kupec? Zadovoljen je s kvaliteto izdelka in 
storitve, s ceno,  servisom, je obveščen, ima občutek, da je poslušan in je nagrajen za 
svojo zvestobo. 

Podjetje mora spoznati svoje kupce, ugotoviti njihove želje, potrebe in predvsem 
pričakovanja. Dvosmerna komunikacija, individualne, kupcu na kožo pisane ponudbe, 
programi zvestobe so stvari, ki dajejo izdelku ali storitvi dodano vrednost in so pogosto 
razlog, da kupci ne odidejo drugam. Kupci pričakujejo, da bo podjetje vse vedelo o njih 
in jim v danem trenutku ponudilo točno to, kar potrebujejo. Nezadovoljen kupec pove 
svojo izkušnjo najmanj devetim ljudem, ki to informacijo še razširijo. Največji problem 
govoric je njihova nenadzorovanost. Da bi izboljšali govorice, je potrebno spremeniti 
vedenje in komuniciranje organizacije. Dobre govorice, ki jih širi obstoječi kupec, lahko 
dosegajo učinkovite trženjske učinke. Torej mora podjetje v skladu s konceptom trženja 
zadovoljiti potrebe svojih odjemalcev z vrsto koordiniranih trženjskih aktivnosti, kar mu 
hkrati omogoča doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Vse to se začne na trgu, z 
natančno opredelitvijo trga, izbiro ciljnih segmentov in osredotočenjem na potrebe 
odjemalcev. 

Glede na zgoraj navedeno sem si zastavil naslednje trditve:                                                        

• predpostavljam, da je priprava, izvajanje in nadziranje tržnih aktivnosti v 
podjetju na dovolj visoki ravni;  

• predpostavljam, da osebna prodaja kot način komuniciranja s kupci pridobiva 
čedalje večjo vlogo pred drugimi sestavinami komunikacijskega spleta. 

Zato bom na primeru podjetja analiziral, ali so navedene trditve sprejete v vsakdanjem 
poslovanju. Do teh informacij bom prišel s pomočjo raziskave pri kupcih. 

V prvem poglavju diplomskega dela bom predstavil podjetje Grafika Soča d.d. 
Osredotočil se bom predvsem na tiskarno ter opisal njen proizvodni program. Poglavje 
bom zaključil s SPIN analizo tiskarne, saj bodo dobljeni rezultati zelo pomembni v 
nadaljevanju diplomskega dela.  

V drugem poglavju bom pojasnil sam potek razvoja trženja ter opredelil trženjski 
koncept poslovanja. Opisal bom različne konkurenčne koncepte, v okviru katerih 
podjetja vodijo svoje trženjske aktivnosti ter pomembnost izvajanja enega od konceptov 
v tiskarni Grafika Soča. 

Sledilo bo tretje poglavje, v katerem bom teoretično opredelil vlogo priprave, 
izvajanja in nadziranja tržnih aktivnosti v podjetju. V nadaljevanju bom poudaril 
pomembnost izvajanja tržnih aktivnosti, predvsem tistih, ki potekajo v tiskarni.  
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V četrtem poglavju bom s pomočjo raziskave poskušal ugotoviti pomen in vlogo 
izvajanja tržnih aktivnosti v tiskarni Grafika Soča. Pri izvedbi raziskave, v katero bom 
vključil kupce tiskarne, se bom poslužil metode anketiranja po pošti. Sledila bo analiza 
rezultatov ter na podlagi ugotovljenega bom podjetju poskušal podati priporočila 
oziroma predloge sprememb.  

Ker je osebna prodaja ena od ključnih tržnih aktivnosti v tiskarni Grafika Soča, bom 
v petem poglavju definiral pojem osebne prodaje ter vpliv prodajnega kadra na 
uspešnost izvajanja le-te. Vendar pa so za dosego prodajnih ciljev potrebni napori vseh 
zaposlenih, predvsem prodajnega osebja, ki bodo ob primernem nagrajevanju in 
motiviranju s strani podjetja, učinkoviteje in uspešneje izvajali delovne naloge. Na tem 
mestu bom podrobneje opredelil motiviranje zaposlenih, saj če podjetje nima 
oblikovanega sistema nagrajevanja in motiviranja, so zaposleni nemotivirani ali pa 
porabijo preveč časa in energije za manj pomembne aktivnosti. Potrebno je zagotoviti 
stimulativno nagrajevanje, kar pomeni, da zaposleni prejmejo dodatno plačilo za 
preseganje postavljenih ciljev.  

Na koncu sledi še zaključek, kjer bom povzel glavne ugotovitve diplomskega dela. 

1.1 Cilj diplomskega dela 
Namen diplomskega dela je ugotoviti vlogo priprave, izvajanja in nadziranja tržnih 

aktivnosti v podjetju. Z analizo tržnih aktivnosti želim ugotoviti njihovo ustreznost pri 
doseganju zastavljenih planov oz. ciljev podjetja ter kako zadovoljujejo pričakovanja 
kupcev. 

Cilji diplomskega dela: 

• analizirati pomen in vlogo priprave, izvajanja in nadziranja tržnih aktivnosti, ki 
v podjetju že potekajo (v diplomskem delu bom namenil bistveno težo izvajanju 
tržnih aktivnosti ter to prikazal na primeru podjetja);  

• podati predloge sprememb z upoštevanjem ugotovljenih pomanjkljivosti v 
dosedanjem delovanju. 

Pri pripravi diplomskega dela se bom posluževal strokovne literature, ki obravnava 
to področje. Večji delež informacij in podatkov bom pridobil v podjetju, posluževal pa 
se bom tudi statističnih podatkov. 

1.2 Predstavitev podjetja  
Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d., s sedežem v Novi Gorici je 

podjetje z dolgoletno tradicijo. Začetki Grafike Soča, kakor večine drugih podjetij na 
Goriškem, so tesno povezani z dogodkom, ki je zaznamoval čas, prostor, način življenja 
posameznika in naroda; priključitev Primorske k matični domovini. Slovenci smo prvo 
tiskarno dočakali sto let po Gutenbergu. Dvesto let kasneje dobi svojo prvo tiskarno 
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Gorica. Po vojni so tiskarne in knjigarne ostale za mejo. Na ljudeh je bilo, da ustvarijo 
novo iz nič tudi v tiskarstvu. Z odločbo krajevnega narodnoosvobodilnega odbora v 
Šempetru je bila 15. decembra 1947 osnovana Okrajna knjigoveznica, namenjena 
predvsem ureditvi arhivskega gradiva.  

Za petdeseta leta so značilni novi stroji, prvi vajenci, knjigoveška dejavnost 
prerašča v tiskarsko. Okrajna knjigoveznica postane Tiskarna – knjigoveznica. 
Knjigarne in papirnice poslujejo v okviru Mladinske knjige, zato tedanja občinska 
oblast leta 1953 ustanovi trgovsko podjetje Naša knjiga. Želja po knjigi se tako uresniči, 
potrebo po šolskih ter pisarniških potrebščinah zadovoljijo z mrežo knjigarn v Solkanu, 
Šempetru, na Dobrovem, v Vipavi in Ajdovščini. Grafična in knjigotrška dejavnost se 
tako dopolnjujeta in skupaj laže premagujeta težave, s katerimi se srečujeta. 

V začetku šestdesetih nastane časopisno podjetje Soča, v katerem se tiskarni 
pridružita še samostojno knjigotrško podjetje Naša knjiga in List Nova Gorica, ki se s 
preselitvijo iz Postojne preimenuje v Primorske novice in skupni hiši doda založniško 
dejavnost. Grafično podjetje Soča tako tiska prvo knjigo, uvaja offset tisk, odpira nove 
knjigarne, poleg novogoriške tudi knjigarno v Ajdovščini.  

Sedemdeseta zaznamuje nakup offset stroja Roland, nakup novih prostorov, odprtje 
predstavništva v Ljubljani, ki bi kupcem približalo storitve podjetja. Podjetje se razvija 
in s stodvajsetimi zaposlenimi prodira na tržišče drugih jugoslovanskih republik. V 
tridesetem letu poslovanja ustanovijo veleprodajo. 

V osemdesetih letih se podjetje še hitreje razvija. Na zunaj manj vidne, vendar 
ključne tehnološke spremembe omogočajo vedno večje število storitev. V novi poslovni 
stavbi zaživi tiskarna, ki skupaj z veleprodajo in papirnico v sodobnih delovnih 
razmerah lahko izpolnjuje vedno več vrst naročil. 

To je čas prvih specializiranih knjigarn in odprtja dveh najpomembnejših v Novi 
Gorici in v Ajdovščini. Jugoslovanski in ruski trg kot pomembni tržišči odpirata številne 
poslovne vezi.  

Devetdeseta leta prinesejo velike spremembe. Posebej vojno leta 1991, ko se 
poslovne vezi z Jugoslavijo prekinejo, pomembnega trga ni več. Čas prinese velike 
spremembe tudi na področju lastninskega preoblikovanja podjetij. 22. septembra 1997 
se Grafika Soča iz družbe z omejeno odgovornostjo registrira kot delniška družba 
(Interna dokumentacija Grafike Soča d.d., 2004). 

Danes je Grafika Soča d.d. srednje veliko podjetje s stotridesetimi zaposlenimi. 
Osemdeset jih je zaposlenih v tiskarni, ostali pa v papirnicah in knjigarnah. Z doslednim 
spoštovanjem dosežene politike kakovosti standarda ISO 9001, ki si ga je podjetje 
prislužilo v letu 2003, zagotavlja evropsko raven kvalitete proizvodov in zmanjšuje 
stroške. Tako ostaja prisotno na trgu, kjer s kvaliteto, roki in ceno enakopravno tekmuje 
s konkurenco. Podjetje se neprestano posodablja, uvaja nove tehnologije, izobražuje 
kadre in prilagaja organizacijo poslovanja.  
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1.3  Predstavitev proizvodnega programa tiskarne 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavil tiskarno ter njen proizvodni program. Po 

velikosti je tiskarna Grafika Soča z osemdesetimi zaposlenimi največja na Primorskem 
in spada med večje tiskarne v Sloveniji. Tiskarna je tehnološko tako opremljena, da 
lahko kupcu ponudi izdelavo vseh vrst tiskovin, medtem ko so nekatere tiskarne v 
Sloveniji svoj proizvodni program specializirale za določen izdelek. V današnjem času, 
ko se je naš trg odprl evropskim trgom, se je konkurenca še povečala, zato je 
specializacija lahko zelo tvegana izbira. Na sliki 1.1 (Struktura Grafike Soča d.d.) je 
prikazana tudi organizacijska struktura tiskarne, ki je ločena na dva pomembnejša 
sektorja, to sta tehnično-tehnološki in komercialni sektor. Tehnično-tehnološki sektor se 
deli še na tri manjše ključne oddelke.  

Prvi je oddelek grafične priprave, kjer se začne proces izdelave tiskovine. 
Tekstovne predloge in slike, ki jih dostavi naročnik, skenirajo, nato konvertirajo v 
grafične programe, s pomočjo katerih lahko obdelajo in očistijo slike, izrišejo logotipe 
po skenirani predlogi, vnesejo tekst, združijo prelomljen tekst in slikovito gradivo, 
naredijo konverzijo tekstov, uredijo prelom strani, osvetljijo postscriptne datoteke, 
arhivirajo podatke na nosilce digitalnih podatkov, opravijo poskusne odtise, izdelajo 
tiskarsko formo z uporabo elektronske montaže in kot zadnjo fazo, zapišejo tiskovino na 
film ali pa direktno na tiskarsko ploščo. Zapis iz računalnika na tiskarsko ploščo je 
zadnja pridobitev tiskarne. S tem se rok za izdelavo tiskovine skrajša, saj odpade faza 
zapisa tiskovine na film ter ročna montaža filmov na tiskarsko formo in kopiranje 
tiskarskih plošč. Menim, da  predstavlja oddelek grafične priprave konkurenčno 
prednost pred ostalimi tiskarnami, saj nekatere nimajo lastnega grafičnega oddelka in se 
zato poslužujejo zunanjih sodelavcev oziroma repro studiev. 

Ko je izdelana tiskarska plošča, se proizvodni postopek nadaljuje v oddelku tiska. V 
tiskarstvu obstajajo različne tehnike tiskanja, v tiskarni Grafiki Soča izvajajo offset tisk, 
knjigotisk in flexo tisk. Offset tehnika pomeni tisk na polo papirja, knjigotisk je tehnika, 
ki služi kot podpora offset tisku in omogoča perforiranje, numeriranje, zlatotisk, 
suhitisk in biganje papirja, tehnika flexo tiska pa se uporablja za tisk samolepilnih etiket 
v kolutu. Skoraj ves proizvodni program, približno 90 %, temelji na offset tisku, ostalih 
10 % predstavlja flexo tisk. Kot sem že omenil, tiskarna lahko po naročilu kupcev 
izdela raznoliko vrsto tiskovin, npr. prospektov, katalogov, brošur, etiket, etiket v 
kolutu, knjig, obrazcev, koledarjev, plakatov, zgibank v najrazličnejših barvah in 
oblikah. Oddelek tiska je opremljen z različnimi tiskarskimi stroji, ki so po tehničnih 
značilnostih primerni za tisk točno določenih tiskovin, saj je odvisno od števila želenih 
barv, velikosti formata, zahtevnosti tiskovine in same naklade, na katerem stroju bo 
potekal tisk.  

Za nekatere tiskovine kot so plakati, etikete in letaki se proizvodni proces zaključi v 
oddelku tiska, medtem ko se za ostale nadaljuje v oddelek dodelave oz. knjigoveznice. 
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Med te tiskovine spadajo predvsem katalogi, prospekti, brošure, ki jih je potrebno 
zgibati, znašati, šivati s sukancem ali z žico, broširati itd..  

Slika 1.1 Struktura Grafike Soča d.d. 

 
Vir: pravilnik kakovosti ISO 9001:2000 Grafike Soča d.d. 
 
Knjigoveznica je opremljena z zgibalnimi stroji velikega formata, avtomatskimi 

šivalnimi stroji in knjigoveškimi linijami za mehko in trdo vezavo, s pomočjo katere 
platničijo knjige. 

V knjigoveznici izdelujejo:  
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- trdo vezane knjige (šivane ali lepljene) z bralnimi trakovi, običajno ovite v ščitni 
ovitek;  

- mehko vezane knjige (šivane ali lepljene), ovitki z zavihki ali brez njih;  
- integralna vezava (šivanje ali lepljenje) z bralnimi trakovi in ovitki z zavihki ali 

brez;  
- posebni efekti na ščitnih ovitkih (tisk s folijo, reliefni tisk, delno UV lakiranje, 

itd.);  
- izdelki speti z žico (revije);  
- ročna vezava (knjige izdelane po metodah naših prednikov);  
- razne tiskovine, itd. 

 Še preden se kupec odloči za tisk, je potrebna idejna zasnova in oblikovanje 
tiskovine. Zato ima tiskarna svoj lastni studio, kjer nudijo kupcu individualne, 
strokovne in kreativne rešitve s področja oblikovanja, promocije in oglaševanja. Tako 
tiskarna Grafika Soča ponuja celovito ponudbo grafičnih storitev, saj kupec najde vse na 
enem mestu. Predvsem je tu zelo pomembna povezava grafičnega studia z oddelkom 
tiska. Ker sta oba v eni hiši, je dialog oz. izmenjava informacij glede grafičnih rešitev 
hitra in enostavna. Največkrat kupec dostavi predloge, ki jih je oblikovala oblikovalska 
agencija, zato je potrebna koordinacija med agencijo in tiskarno v obliki vzpostavitve 
kontakta z agencijo z namenom, da se dogovorita o podrobnostih, tehničnih zahtevah 
tiskovine ter morebitni kontroli nad tiskom s strani oblikovalca. V današnjih časih želi 
kupec imeti tiskovino v čim krajšem možnem roku, zato menim, da je lahko ključna 
prednost pred ostalimi tiskarnami lastni oblikovalski studio, saj tako lahko kupec 
sodeluje od realizacije do proizvodnje tiskovine. 

1.4 Spin analiza tiskarne 
Dejavnike, ki predstavljajo temeljne zmožnosti podjetja in privlačnost tržišča, lahko 

prikažemo s pomočjo SPIN analize (okrajšava za slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti), 
ki jo v angl. poimenujemo SWOT analiza (strenghts, weaknesses, opportunities, 
threats). SPIN model nam omogoča analiziranje notranjega in zunanjega okolja v smislu 
zmožnosti organizacije in privlačnosti tržišča ter razvrstitev dejavnikov po 
pomembnosti (Biloslavo 1999, 172). 

 Notranje prednosti podjetja predstavljajo nastale skupine procesov, tehnologij, 
veščin in usmeritev, ki so si med seboj povezane in pomenijo podjetju trajno 
konkurenčno prednost. Za konkurenčne prednosti velja, da nudijo kupcem odločujoče 
koristi, se razlikujejo od konkurence, ker jih je težko posnemati ter omogočajo vstop na 
nove trge. 

Notranje slabosti podjetja predstavljajo nastale skupine procesov, tehnologij, veščin 
in usmeritev, ki podjetju onemogočajo izvajanje strategij, s katerimi bi lahko doseglo 
zastavljene cilje. 
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V spodnji tabeli sem prikazal možne dejavnike SPIN analize, ki vplivajo na 
notranje in zunanje okolje tiskarne Grafike Soča: 

 

Tabela 1.1 Možni dejavniki SPIN analize v tiskarni Grafika Soča 

NOTRANJE PREDNOSTI 
- dobro ime, 
- hitra odzivnost na zahteve kupca, 
- strokovnost prodajnega osebja, 
- certifikat kakovosti ISO 9001:2000, 
 
 

NOTRANJE SLABOSTI 
- zamujanje dobavnih rokov, 
- ni vpeljan koncept usklajenega 

trženja, 
- slabo motivirani zaposleni, 
- nizka izobrazbena struktura na 

ključnih mestih, 
- premalo vlaganj v izobraževanje na 

delu                                                      
 

ZUNANJI IZZIVI 
- prodaja na nova tržišča, 
- prilagajanje tehnologije zahtevam 

kupcev, 
- možnost tiska na drugačne 

materiale (offset tisk na PVC), 
- možnost za nova strateška 

povezovanja 
 

ZUNANJE NEVARNOSTI 
- vstop novih konkurentov, 
- nove tehnologije tiska, 
- pojav novih materialov, na katere 

ne bi bilo mogoče tiskati z 
obstoječo tehnologijo 

- neugodne spremembe v političnem 
in ekonomskem okolju 

 

 
Vir: lasten 
 
V tabeli so podane najpomembnejše prednosti in slabosti v notranjem okolju, 

predvideni, možni izzivi ter nevarnosti zunanjega okolja. Našteti dejavniki v tabeli so 
razvrščeni po pomembnosti.  

Če podrobneje opredelimo notranje okolje, je razvidno, da je največja prednost za 
tiskarno njeno dobro ime, saj je tiskarna prisotna na trgu že 55 let, kar pozitivno vpliva 
na zaupanje kupcev do tiskarne. Tiskarna spada med največje v Sloveniji in kljub temu 
skuša zagotavljati čim večjo fleksibilnost in hitro odzivnost na zahteve kupcev, saj je 
danes ključnega pomena hitrost in kvaliteta postrežbe. Iz lanske ankete o zadovoljstvu 
kupcev je bilo razvidno, da je ena izmed ključnih prednosti strokovnost prodajnega 
osebja. Večina kupcev je laikov v tiskarstvu, zato jim mora prodajno osebje znati 
svetovati možne opcije. V prizadevanju za doseganje in ohranjanje kakovosti je Grafika 
Soča v letu 2003 pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2000, kar služi tiskarni kot 
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referenca za pridobivanje novih kupcev. Certifikat je večkrat pogoj za udeležbo npr. na 
javnih razpisih, nekateri kupci pogojujejo imetje ISO certifikata, če hoče podjetje 
postati njihov dobavitelj.  

V tabeli 1.1 (Možni dejavniki SPIN analize) so prikazane tudi slabosti, ki izhajajo 
iz notranjega okolja tiskarne. Slabost, ki je za tiskarno ključnega pomena, je zamujanje 
dobavnih rokov. Vsak zamujen dan ali zamujena ura je za kupca nepredviden strošek, 
saj se zelo hitro podre veriga planiranih aktivnosti. Zato bi morala tiskarna z boljšim 
organiziranjem in planiranjem zagotavljati točne dobave ter to slabost čimprej 
spremeniti v najpomembnejšo prednost. V tiskarni je potrebno vzpostaviti trženjski 
koncept, ki temelji na predpostavki, da lahko podjetje zadovolji potrebe kupcev s 
pomočjo usklajenih dejavnosti. Da je trženjski koncept uspešen, ga morajo sprejeti vsi 
zaposleni v podjetju in ne le tisti, ki izvajajo trženjske aktivnosti. Na vseh 
organizacijskih ravneh in v vseh oddelkih podjetja se morajo zaposleni zavedati, da s 
svojim delom prispevajo k zadovoljitvi kupcev. Na zadovoljevanje kupcev vpliva tudi, 
če so zaposleni motivirani za izpolnjevanje delovnih nalog. Vodje morajo znati 
spodbujati podrejene, saj je vsak zaposlen s svojim prispevkom ključnega pomena, da 
bo delovni proces potekal učinkovito in uspešno. V tiskarni je izobrazbena struktura na 
ključnih delovnih mestih nizka v primerjavi s podobnimi proizvodnimi organizacijami. 
Da bi se podjetje približalo povprečju glede števila izobraženih kadrov, je spremenilo 
sistemizacijo delovnih mest in postavilo nove pogoje za zasedbo ključnih delovnih 
mest. S tem posegom se bo v prihodnosti raven izobraženosti dvignila. Podjetja vedno 
več časa in stroškov namenjajo izobraževanju zaposlenih. To kaže tudi nedavna ocena v 
ZDA, kjer organizacije porabijo okrog šestdeset milijard dolarjev letno za notranje 
programe usposabljanja, treningov in izobraževanja. 

 Marjana Merkač (1998, 71) definira usposabljanje in razvoj kot planiran napor, da 
bi zaposleni dosegel in pridobil vedenja, ki so povezana z delom, ter da bi tako izboljšal 
svoje delovne rezultate. Ker se tehnologija in metode dela vedno hitreje razvijajo, mora 
podjetje nujno izobraževati  zaposlene, ker so oni tisti, ki bodo nove metode vpeljali v 
delovni proces. 

V tabeli 1.1 (Možni dejavniki SPIN analize) je prikazan tudi vpliv zunanjega okolja 
na zunanje izzive tiskarne. Tu se pojavi kot najpomembnejši izziv povečanje obsega 
prodajanja storitev na tujih trgih, predvsem v državah, ki mejijo na Slovenijo ter v 
državah nekdanje Jugoslavije. Nekatera podjetja imajo svoje dobavitelje za partnerje, 
ker dobavitelj sodeluje pri proizvodnem procesu ter skuša svoj izdelek ali storitev 
čimbolj prilagoditi naročniku, saj na tak način vlaga vse svoje napore v medsebojno 
dolgoročno sodelovanje. Tiskarna Grafika Soča izdeluje tudi etikete, ki jih kupci 
uporabljajo za označevanje embalaže. Vedno večji stroški prisilijo kupca, da poišče 
alternativne, cenejše materiale za označevanje embalaže in večkrat je izdelava etiket na 
novih materialih z obstoječo tehnologijo vprašljiva ali nemogoča. Kadar se pri ključnih 
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kupcih pojavi potreba po spremembi tehnološkega procesa, je nujno potrebno, da skuša 
tiskarna skupaj s kupcem najti najboljšo rešitev, ki bo v obojestransko korist. V 
nasprotnem primeru bi bilo potrebno prilagoditi tehnologijo tiska. Nekateri kupci etiket 
so že delno ali v celoti prešli iz papirnatih etiket na PVC material. Ta sprememba je 
tiskarni povzročila zmanjšanje prodaje, zato bo nujno potrebno prilagoditi tehnologijo 
tiska, saj je po mnenju vodstva potrebno le dograditi oz. investirati v nakup dodatne 
opreme, ki se jo aplicira na obstoječi tiskarski stroj. Investicija bi se kasneje 
obrestovala, saj so bili kupci pred spremembo zadovoljni s kvaliteto storitev in bi 
ponovno zaupali storitvam tiskarne Grafike Soča. Eden izmed ciljev podjetja je 
pridobivanje novih strateških partnerjev, predvsem na tujih trgih, s katerimi bi gradili 
medsebojno sodelovanje in na tak način lažje vzpostavili prodajne poti. 

V spodnjem desnem kvadratu tabele so prikazane zunanje nevarnosti, ki lahko 
negativno vplivajo na poslovanje tiskarne Grafika Soča. Poglavitni negativni dejavnik je 
vstop novih konkurentov. Ker je Slovenija postala članica Evropske unije, tiskarna 
pričakuje, da bo nova konkurenca prišla iz držav, ki mejijo na Slovenijo. V tiskarstvu se 
tehnologija spreminja z veliko hitrostjo, na trgu se pojavljajo vedno boljši, modernejši, 
tiskarski stroji, vendar slovenske tiskarne nimajo toliko kapitala, da bi s tako hitrostjo 
sledile napredku. Take investicije si lahko privoščijo predvsem v državah Zahodne 
Evrope, kot je Italija ali Nemčija, kjer je kupna moč večja. Zahtevnejši kupec, ki bo 
povpraševal po tisku na posebne materiale ali po posebnih tehnikah tiska, mu ne bo 
mogoče ugoditi in se bo obrnil na tiskarne v tujini. Upad prodaje lahko povzročijo 
neugodne spremembe v političnem in ekonomskem okolju, zelo znan je pojav recesije v 
gospodarstvu, ko sta se enajstega septembra v Ameriki zrušili stavbi World Trade 
Centra. Posledice tega dogodka so se čutile tudi v Evropi, saj je manjše povpraševanje 
prizadelo tudi tiskarska podjetja. 
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2 TEORIJA IN PRAKSA TRŽENJA S POUDARKOM NA TISKARSKIH 
STORITVAH 

Osnovni trženjski pristop temelji na dejstvu, da proučujemo, spremljamo in 
raziskujemo družbene potrebe, zlasti plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega 
razvijamo in proizvajamo tiste proizvode in storitve, ki jih lahko ponudimo 
potrošnikom, pri katerih smo ugotovili konkretne potrebe in povpraševanje. S tem smo 
zadovoljili plačilno sposobno povpraševanje in ustvarili ustrezen dobiček za razširjeno 
reprodukcijo (Devetak 1998, 2). 

2.1 Razvoj trženja 
Sama beseda trženje se je pojavila v ZDA med leti 1906 in 1911 kot opis različnih 

dejavnosti pri distribuciji in prodaji izdelkov. Ampak trženje še ni imelo enakega 
pomena, kot ga ima danes, šele v začetku tridesetih let 20. stoletja so se zgodile večje 
spremembe. 

Razvoj trženja je potekal po obdobjih, in sicer, od proizvodnega prek prodajnega do 
trženjskega obdobja. Povod za nastanek proizvodnega obdobja je bila industrijska 
revolucija v 19. stoletju. Podjetja so bila proizvodno usmerjena, saj so z uporabo strojev 
in delitvijo dela učinkovito množično proizvajala in trženje je bilo zgolj sprejemanje 
naročil in dobava izdelkov. Sredi 20. stoletja je število proizvodno učinkovitih podjetij 
vedno bolj naraščalo, kar je povzročilo konkurenco med njimi. Podjetja so z množično 
proizvodnjo ustvarila dovolj izdelkov za zadovoljitev potreb kupcev, zato se je 
povpraševanje občutno zmanjševalo. S tem so podjetja prišla do spoznanja, da se 
njihovi izdelki ne prodajajo več sami, ampak jih bodo morala sama prodajati kupcem. 
Tako se je pojavilo prodajno obdobje, v katerem se je v zgodnjih tridesetih letih zgodila 
gospodarska kriza. To obdobje je trajalo do poznih petdesetih let 20. stoletja. Ker je 
povpraševanje po izdelkih upadalo, so podjetja začela množično oglaševati prek 
medijev, največ so se posluževala radia, ki je bil takrat zelo razširjen. Razvijala so tudi 
izobraževalne programe za prodajno osebje, ki je z obiski kupcev skušalo povečati 
prodajo izdelkov. V prodajnem obdobju so številni izdelki propadli, ker niso 
zadovoljevali potreb kupcev, zato so podjetja spoznala pomembnost zadovoljevanja 
potreb in želja kupcev. S tem namenom so se podjetja v poznih petdesetih letih 20. 
stoletja začela hitro preusmerjati v proizvodnjo izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe in želje 
kupcev. Tako je nastalo trženjsko obdobje in z njim tudi trženjski koncept poslovanja 
podjetij, ki temelji na ugotovitvi potreb in šele nato proizvodnji izdelkov, ki 
zadovoljujejo te potrebe. 

Trženje predstavlja osrednjo funkcijo podjetja, ki v zadnjih letih ni samo pridobila 
na veljavi znotraj podjetij, ampak dejansko postala filozofija in funkcija podjetja, ki je 
vpletena v vse druge dejavnosti podjetja. Pomembno je posvetiti posebno pozornost 
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trženju že ob načrtovanju podjetniške poti, izdelkov ali storitev, ki jih želimo ponuditi 
trgu.  

2.2 Opredelitev trženjskega koncepta 
Vsako podjetje mora imeti razlog za obstoj oziroma poslanstvo. Podjetja določajo 

kot najpomembnejše poslanstvo zadovoljevanje potreb in želje kupcev. Za doseganje 
poslanstva mora podjetje na trgu organizirano izvajati trženjske usmeritve. Trženje je 
posrednik med notranjim in zunanjim tržnim okoljem podjetja.  

Po Tavčarju (2000, 2) je razumevanje ciljev in interesov, ki so gibala v teh okoljih, 
predpogoj za uspešno trženje in posredno za uspešnost podjetja nasploh.  

Devetak (1999, 2) je mnenja, da je bistvo teorije in prakse trženja v tem, da 
proučujemo potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega 
razvijamo in proizvajamo tiste izdelke ter storitve, ki jih lahko zatem ponudimo 
ugotovljenemu interesentu. 

Najpogostejšo in splošno uveljavljeno trditev trženja je sprejelo AMA (American 
Marketing Association) že leta 1985, ki pravi, da je trženje proces načrtovanja in 
snovanja izdelkov, storitev in idej ter določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim 
komuniciranjem  distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje 
pričakovanja posameznikov in podjetja (Potočnik, 2002, 21). 

Beseda trženje je pogosto uporabljen prevod angleške besede marketing, ki izvira iz 
besede market (trg) in obsega vse dejavnosti, ki so kakorkoli povezane s trgom. Vendar 
bi takšno poenostavljeno pojmovanje utegnilo zavesti v razmišljanje, da pomeni samo 
kupovanje in prodajanje ter še skladiščenje, prevoz in tržno komuniciranje.  

Po Potočniku (2002, 20) so področja trženja pojmovana širše in obsegajo predvsem: 

• raziskovanje trga, ki naj zagotovi podatke o stanju na trgu in tržnih dogajanjih; 
• tržno načrtovanje, s pomočjo katerega si zamišljamo, kako bomo na trgu 

delovali; 
• pripravo trženjskih akcij, s katerimi nameravamo vplivati na porabnike; 
• izvajanje trženjskih akcij, med katerimi je pomembno zlasti razvijanje novih 

izdelkov, oblikovanje prodajnih cen, razvijanje poti in načinov prodaje ter 
oglaševanje – tem dejavnostim pravimo tudi temeljni tržni instrumenti; 

• spremljanje učinkovitosti trženjskih akcij; 
• neposredno prodajanje; 
• nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja. 

Iz tega je razvidno, da trženje ni samo kupovanje in prodajanje, ampak vsebuje 
številne druge dejavnosti, ki omogočajo, da pride do realizacije prodaje. Zato, da vse te 
dejavnosti potekajo usklajeno, je nujna povezava tržnih funkcij in dejavnosti v okviru 
oddelka za trženje, ki omogoča strokoven in organiziran pristop. Oddelek za trženje 
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vpliva na delovanje drugih oddelkov z namenom, da vsi oddelki sprejmejo trženjski 
koncept in vsi delajo za skupni cilj, to je zadovoljitev potreb in želja kupcev ter 
ustvarjanje dobička. 

Trženjski koncept poslovanja pogosto opredeljujejo kot poslovno filozofijo, ki 
temelji na predpostavki, da lahko podjetje zadovolji potrebe kupcev s pomočjo 
usklajenih dejavnosti, ki mu hkrati omogočajo, da doseže svoje cilje (Potočnik 2002, 
29). 

Da bi bil trženjski koncept učinkovit in uspešen, ga morajo sprejeti vsi zaposleni v 
podjetju in ne le tisti, ki izvajajo trženjske aktivnosti. V vseh oddelkih podjetja se 
morajo zaposleni zavedati, da s svojim delom prispevajo k zadovoljstvu kupcev. 
Poslovne funkcije, preko katerih poteka poslovanje podjetij, so pogosto vsebinsko 
nepovezane, trženjski koncept narekuje, da je v vsebini delovanja funkcij prisotna 
trženjska usmeritev, na primer: 

• nabava naj postane pomembna tržna funkcija, kjer bo odnos do dobavitelja 
pomenil več kot samo nakupovanje; 

• proizvodnja naj bo tržno usmerjena, kar pomeni, da bo zadovoljevala potrebe in 
želje kupcev; 

• prodaja kot najpomembnejši del trženja naj z tržnimi aktivnostmi zagotavlja 
uspešno prodajanje; 

• finančna funkcija naj z zagotavljanjem finančnih sredstev omogoča izvajanje 
tržnih aktivnosti; 

• kadrovska funkcija mora pridobiti ustrezne sodelavce, ki bodo znali tržni 
koncept uveljaviti. 

Poznamo pet medsebojno konkurenčnih konceptov, v okviru katerih organizacije 
vodijo svoje trženjske aktivnosti (Kotler 1998, 15), in sicer: 

1. Koncept proizvodnje: kjer bodo kupci kupovali tiste izdelke, ki so povsod na 
razpolago in po nizkih cenah, zato je za podjetje ključnega pomena doseganje 
visoke produktivnosti in razvijanje široke distribucijske mreže. Predpogoj, da 
bodo kupci kupovali izdelke, ki so jim povsod na voljo in po nizkih cenah, mora 
biti povpraševanje po izdelku večje od ponudbe. V tem primeru kupce bolj 
zanima, kako bodo prišli do izdelka in jih ne zanimajo njegove dobre lastnosti. 

2. Koncept izdelkov: predpostavlja, da bodo kupci kupovali tiste izdelke, ki so 
najbolj kakovostni in inovativni. Zato vodilni delavci v organizaciji usmerjajo 
vse napore v izdelavo visokokakovostnega izdelka in ga nato nenehno 
izboljšujejo. Podjetja, ki se osredotočijo na koncept izdelkov, se pri njihovem 
realiziranju ne ozirajo na informacije, ki bi jim jih lahko posredovali kupci, niti  
se ne primerjajo s konkurenco, saj so prepričani, da so sposobni izdelati in 
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izboljšati izdelek. Koncept izdelka vodi k trženjski kratkovidnosti, osredotoči se 
na izdelek in ne na želje kupca. 

3. Prodajni koncept: porabniki ne kupujejo dovolj izdelkov podjetja, zato vodstvo 
usmerja svojo pozornost predvsem v agresivno prodajo in promocijo. Prodajni 
koncept se največkrat uporablja pri prodaji izdelkov, katerih kupci nimajo 
namena kupiti in pri tem podjetja uporabljajo različne vrste prodajnih in 
tržnokomunikacijskih pripomočkov, s katerimi spodbujajo nakupe. Veliko 
podjetij se poslužuje prodajnega koncepta, kadar imajo prevelike zmogljivosti, s 
ciljem, da prodajo tisto, kar proizvedejo in ne tistega kar si porabniki želijo. 

4.  Koncept trženja: predpostavlja, da je za dosego ciljev potrebno ugotoviti 
potrebe in želje ciljnih kupcev. Koncept temelji na štirih glavnih predpostavkah, 
te so ciljni trg, potrebe kupca, usklajeno trženje in dobičkonosnost. Nobeno 
podjetje ne more delovati na vseh trgih niti ne more zadovoljevati vseh potreb, 
zato si določijo svoje ciljne trge in pripravijo strategijo trženja po meri trga. Ko 
podjetje izbere ciljni trg, mora ugotoviti potrebe kupcev na tem trgu. Te potrebe 
mora podjetje opredeliti s stališča kupca, saj lahko le tako ponudi tisto, kar kupci 
resnično potrebujejo. Trženje mora biti usklajeno z vidika trženjskih funkcij, kot 
so trženjske raziskave, oglaševanje in prodaja ter z drugimi oddelki v podjetju, 
saj bo uspešno samo v primeru, če se bodo vsi zaposleni zavedali vpliva, ki ga 
imajo na zadovoljstvo kupcev. Posledica tega je zadovoljni, zvesti kupec, ki 
kupuje več, širi dobro ime o podjetju in o izdelkih, ter zadovoljni lastniki 
podjetij, ki lahko pričakujejo dobro prodajo oz. dobičkonosnost. V tiskarni 
Grafika Soča je trženjski koncept že vpeljan, vendar ne v celoti, predvsem bi 
bilo potrebno učinkoviteje izoblikovati predpostavko usklajenega trženja. 
Trženjske funkcije so v komercialnem sektorju med seboj usklajene, vendar 
večkrat niso usklajene z drugimi oddelki v podjetju. Bistvenega pomena je, da 
vsi zaposleni v tiskarni strmijo k skupnemu cilju, ki je zadovoljstvo kupcev. 

5. Družbeno odgovorni trženjski koncept: veleva, da je ključna naloga podjetja 
ugotoviti, kakšne so želje, potrebe in interesi ciljnega trga, ustvariti 
zadovoljnega kupca, realizirati dobiček ter povečati porabnikovo in družbeno 
blaginjo. Podjetja, ki vpeljujejo družbeno odgovorni trženjski koncept, 
sprejemajo trženjske odločitve na podlagi etične in socialne odgovornosti. Pri 
tem morajo usklajevati kratkoročne potrebe svojih porabnikov, dolgoročno 
dobrobit družbe in lastne koristi. Mnoga podjetja sprejemajo koncept tako, da 
varujejo redke naravne vire ali proizvajajo izdelke, ki ne onesnažujejo okolja. 
Družbeno odgovorni trženjski koncept pomeni mnogim podjetjem velik korak 
naprej, saj njegova uresničitev zahteva, da podjetje da prednost družbenim 
ciljem pred podjetniškimi cilji. 
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3 TEORETIČNA OPREDELITEV TRŽNIH AKTIVNOSTI 

Sodobna trženjska usmeritev postavlja trženje na začetek načrtovanja poslovnega 
procesa, vsi zaposleni v podjetju pa morajo biti trženjsko usmerjeni. Področja trženja 
obsegajo predvsem raziskovanje tržnih priložnosti, tržno načrtovanje, izbira ciljnih 
trgov, pozicioniranje ponudbe, pripravo trženjskih aktivnosti ter nadzor učinkovitosti 
izvajanja trženjskih aktivnosti in neposredno prodajanje. Na izvajanje trženjskega 
programa močno vpliva organiziranost trženjskega sektorja, ki mora biti izredno 
prilagodljiv. Trženje se je iz enostavne prodajne funkcije razvilo v zapleten splet 
dejavnosti, ki niso vedno dobro usklajene med seboj.  

Poznamo več načinov organizacije oddelka za trženje, in sicer (Kotler 1998, 365): 

•  Funkcijska organizacija trženja: posamezne trženjske funkcije vodijo 
strokovnjaki, ki so odgovorni vodji oddelka za trženje, ki koordinira njihovo 
delovanje. Glavna prednost te organizacijske oblike je njena enostavnost, vendar 
pa z naraščanjem števila izdelkov in večanjem prodaje postaja vse manj 
učinkovita. Ta organizacijska oblika je primera za mala in srednja podjetja s 
centralizirano trženjsko dejavnostjo. V podjetju Grafika Soča nimajo 
organiziranega posebnega oddelka za trženje. Iz strukture podjetja (slika 1: 
Struktura Grafike Soča d.d.) je razvidno, da prodajne in trženjske dejavnosti 
opravlja komercialni sektor, ki ga lahko opredelimo kot prodajni oddelek z 
nekaterimi trženjskimi funkcijami, zlasti trženjskim raziskovanjem, 
oglaševanjem, pospeševanjem prodaje in stiki z javnostmi. Menim, da bi bila v 
podjetju Grafika Soča primerna funkcijska organizacija trženja, saj bi lahko 
trženjske funkcije vodili odgovorni za prodajo,  oglaševanje ter tržne raziskave, 
slednji bi odgovarjali odgovornemu za trženje.  

• Organizacija trženja po geografskih območjih: pomeni, da podjetja organizirajo 
svojo prodajno službo, tako da direktor prodaje vodi na primer za celotno državo 
tri regijske direktorje prodaje, vsak posamezni regijski direktor nadzoruje šest 
območnih direktorjev, slednji pa devet teritorialnih vodij prodaje, katerim je 
podrejeno deset prodajalcev. 

• Organizacija trženja glede na izdelke: ta način organiziranja oddelka je značilen 
za podjetja, ki proizvajajo številne različne izdelke. Za vsak izdelek je 
odgovoren vodja izdelka, ki skrbi za načrtovanje in  realizacijo plasiranja 
izdelka na trg, spremlja prodajne rezultate ter predlaga možne izboljšave. 
Prednost v tej organiziranosti oddelka je v tem, da lahko vodja izdelka hitro 
reagira in ukrepa na tržne spremembe, slabost pa, da je vodja izdelka 
strokovnjak samo za svoj izdelek, ne pozna pa ostalih tržnih funkcij. 

• Organizacija trženja na podlagi ciljnih trgov: podjetje razdeli celotni trg na 
manjše dele, ki jim pravimo ciljni trgi. Za vsak ciljni trg odgovarja vodja trga, ki 
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prilagodi trženjske aktivnosti ciljnim skupinam kupcev. Ta razdelitev je zelo 
učinkovita pri tistih podjetjih, kjer se značilnosti njihovih kupcev zelo 
razlikujejo glede na različne tržne segmente.  

• Kombinirana organizacija trženja: taka organizacija oddelka je značilna v 
primerih, ko podjetja kombinirajo organizacijo oddelka za trženje na osnovi 
izdelkov in na osnovi ciljnih trgov. Kombinirana organizacija je učinkovita v 
podjetjih, ki imajo različne izdelke ter prodajajo na številne trge. Težava nastopi 
takrat, ko ni znano, kdo je odgovoren za sprejemanje odločitev, ali vodja izdelka 
ali vodja ciljnega trga. 

3.1 Priprava tržnih aktivnosti 
Je ena izmed zelo pomembnih faz. K njej spadajo tržna raziskovanja, ki se 

nadaljujejo v razvoj, proizvodnjo, planiranje prodaje, promocijo ter distribucijske 
aktivnosti. Šele, ko udejanjimo vse te aktivnosti, lahko pričnemo s prodajo. 

Devetak (1999, 164) navaja, da je priprava vsebinski del trženja in se dejavnostno 
nahaja med trženjskim informacijskim sistemom, izvrševanjem, spremljanjem in 
kontrolo tržnih akcij ter zajema zlasti naslednje: 

- opredelitev ciljev in smotrov v smislu strateške marketinške funkcije; 
- oblikovanje marketinškega spleta, programiranje marketinškega nastopanja; 
- priprava segmentiranja, raziskava plačilno sposobnega povpraševanja; 
- taktična funkcija tržnega nastopanja; 
- priprava, izbor in analiza možnih alternativnih strategij; 

3.1.1 Oblikovanje tržnega spleta 
Iskanje in preučevanje ciljnega trga je osnova za oblikovanje tržnega spleta, ki ga 

sestavljajo izdelek, cena, prodajna pot in tržno komuniciranje. Te prvine imenujemo 
spremenljivke tržnega spleta, ker lahko podjetje spreminja količino in obseg vsake 
prvine po potrebi ciljnih kupcev. Marketinški splet mora podjetje oblikovati na tak 
način, da bo čimbolj zadovoljil kupce na ciljnem trgu.  

Kotler (1998, 98) je opredelil marketinški splet kot niz trženjskih instrumentov, ki 
jih podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnemu trgu in hkrati kot 
posledico številnih interakcij njegovih posameznih sestavin, ki so med seboj povezane 
in učinkujejo v različnih smereh, kot je razvidno iz slike 3.2 (4 P-ji trženjskega spleta). 

Obstaja sicer več instrumentov trženjskega spleta, vendar je v teoriji in praksi 
najbolj uporabljena McCarthyeva razvrstitev instrumentov na štiri prvine, ki jo je 
poimenoval koncept 4 P, ki pomeni kombinacijo sestavin marketinga, ki jih podjetje 
oblikuje, da bi doseglo želeno povpraševanje oziroma reakcijo na strani potrošnikov. 
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Po tem prevladujočem pristopu naj bi bila osnovna področja delovanja marketinga 
vezana na izdelek (angl. Product), prodajne poti in metode (angl. Placement), področje 
cen in prodajnih pogojev (angl. Price) ter tržno komuniciranje (angl. Promotion). Zaradi 
prepletenosti storitev in izdelkov, naštetim elementom danes vedno dodamo še ljudi 
(angl. People), fizične dokaze (angl. Physical evidences) in izvajanje (angl. Processing).  

Slika 3.2 4 P-ji trženjskega spleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Kotler 1998 

V nadaljevanju bom poskušal nanizati ključne poudarke posameznih področij, in 
sicer (Kotler 1998, 98): 

1. Izdelek oziroma storitev: v osnovi je to tisto, kar podjetje ponudi drugi strani v 
menjavo (fizični izdelek, storitev, lahko je to ideja, oseba, politična opcija itd.). 
Največkrat ob izdelku pomislimo na nek fizični predmet, njegovo obliko, 
tehnične in funkcionalne lastnosti. Kot nekakšno nasprotje izdelkom se je 
omenjalo storitve (npr. zavarovanja), ki naj bi bile neotipljive, njihovo trajanje je 
omejeno, so spremenljive kakovosti, nimamo jih na zalogi itd. Sedaj se vedno 
bolj uveljavlja prepričanje, da v praksi ni dobro delati razlik med izdelki in 

16 



 

storitvami. Potrebno je razmišljati o »predmetu«, ki ga ponujamo v menjavo, kot 
o celoti, ki jo sestavljajo različni elementi – oblika, fizične in tehnične lastnosti, 
embalaža, dostava, plačilni pogoji, ponakupne storitve, navodila, ljudje (npr. 
obnašanje zavarovalnih zastopnikov), prostor, itd.. Za potrošnika razlikovanje 
med izdelkom in storitvijo ne pomeni nič. Zanj je pomembna celota koristi, ki jo 
je pridobil z nakupom oziroma korist ob samem nakupu ni vedno bolj 
pomembna, ampak v celotnem času uporabe do naslednjega nakupa. Ne smemo 
pozabiti, da pozitivne izkušnje prvega nakupa in uporabe vplivajo na naslednje 
nakupe. 

2. Prodajne poti: s področjem prodajnih poti lahko razumemo reševanje problema 
prenosa izdelkov od proizvajalcev do potrošnikov. Ta distribucija je lahko 
neposredna (proizvajalec – kupec) ali posredna (proizvajalec – eden ali več 
posrednikov – kupec). Veljalo naj bi pravilo, da se v prodajne poti vključuje 
posrednike, kadar so razdalje med proizvajalci in kupci velike, vrednost 
posameznega nakupa pa nizka, kadar imamo veliko kupcev, kadar se veča 
prodajni sortiment in še iz nekaterih drugih razlogov. Uveljavitev interneta je 
odprla novo, neposredno prodajno pot, ki je primerna za določene prodajne 
izdelke (npr. knjige) in pripeljala nove posrednike (npr. on-line trgovine, on-line 
posrednike turističnih aranžmajev). 

3. Cene: v ta sklop sodijo vsa vprašanja, ki so povezana s »stroški«, ki jih imajo 
potrošniki ob nakupu izdelka. To ni samo cena. Sem sodijo tudi popusti, plačilni 
roki itd. Pogosto se nam zdi, da je cena zelo pomemben dejavnik odločanja. 
Vendar še zdaleč ni vedno tako. Je pa odločitev glede cen izdelkov možno 
spreminjati hitreje kot odločitve glede izdelkov, prodajnih poti in tržnega 
komuniciranja. Ne smemo pozabiti vsaj še dveh stroškov, ki jih potrošniki 
tehtajo ob nakupu. Prvi je povezan z občutkom negotovosti. Večja kot je 
negotovost glede npr. nemotenega delovanja pralnega stroja, večji je za 
potrošnika strošek nakupa. Torej je ob enakih prodajnih cenah pralnih strojev 
dveh različnih proizvajalcev za potrošnika cenejši pralni stroj proizvajalca, ki 
mu bolj zaupa. Drugi pa so potencialni stroški v času uporabe, kot so stroški 
servisov ali stroški nakupa dodatne opreme. Cene in prodajne pogoje določamo 
glede na številne dejavnike. Najpogostejša je praksa postavljanja cen na osnovi 
stroškov in cen konkurence. Tako se lahko odločimo za višje cene v primerjavi s 
konkurenco, če povpraševanje ni občutljivo na ceno, če je delež izdelka v 
celotnih nakupih potrošnika minimalen ali ko ostali elementi izdelka vplivajo na 
zaznavanje visoke vrednosti v očeh kupca. Tudi sama odločitev o pozicioniranju 
izdelkov vpliva na višino cene. Nanjo vpliva tudi odločitev ali na določenem 
trgu zasledujemo cilj maksimiranja tržnega deleža ali maksimiranja dobička. Ni 
nujno, da oba cilja vedno zahtevata enake cene. Pri odločitvah glede cen je 
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potrebno poznati tudi, kako se giblje povpraševanje na spremembe cen 
(govorimo o cenovni elastičnosti povpraševanja). Povpraševanje po naših 
izdelkih bo razmeroma manj občutljivo, ko ni nadomestnih izdelkov za naš 
izdelek, ko kupci počasi spreminjajo nakupne navade ter ko kupci menijo, da je 
višja cena odraz izboljšav, inflacije, itd. Zavedati se moramo tudi možnosti, da 
oblikujemo različne cene za isti izdelek. Cene so lahko različne glede na čas 
(npr. nižje cene izven sezone, nižje cene po novem letu itd.), prostor (npr. cene 
na domačem in tujih trgih), količino (npr. količinski popusti) itd. Zelo blizu tem 
možnostim so tudi popusti. Uporabimo lahko zelo različne popuste, ki imajo 
tudi zelo različne cilje: 

• gotovinski popust, če želimo spodbujati takojšnja plačila; 
• sezonski popust, če želimo spodbujati prodajo izven glavne sezone in tako 

zagotoviti enakomerno prodajo preko celega leta; 
• popust za sortiment, če želimo trgovce spodbuditi, da prodajajo več naših 

izdelkov; 
• popust za zvestobo, če želimo spodbujati kupce, da kupujejo naše izdelke 

tudi v prihodnje; 
• popust za ponovni nakup, če želimo spodbujati ponovne nakupe obstoječih 

kupcev; 

4. Tržno komuniciranje: gre za verjetno najvidnejši marketinški instrument, ki ga 
posledično v praksi radi enačimo kar s celotnim marketingom. Zelo 
poenostavljeno lahko rečemo, da naše odločitve glede izdelkov oziroma storitev, 
prodajnih poti, cene, popustov itd. ne morejo zaživeti, če jih ne pripeljemo 
oziroma predstavimo potrošniku. S tržnim komuniciranjem razumemo različne 
oblike komuniciranja kot procesa izmenjave informacij med subjekti na trgu 
(podjetji, zaposlenimi v podjetjih, potrošniki).  

Tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in 
sporočila, s katerimi podjetje prenaša informacije o temeljnih značilnostih storitev, da bi 
se porabniki lažje in hitreje odločili za nakup (Potočnik 2004, 245).  

V preteklosti se je razmišljalo predvsem o enosmernem komuniciranju, torej samo o 
tem, kaj želi podjetje sporočiti potrošnikom. To je bilo za podjetja, ki imajo množico 
potrošnikov,  tudi najlažje. Zahtevnost in raznolikost potrošnikov ter razvoj medijev pa 
v zadnjem obdobju omogočata skrb za oblikovanje dvosmernega komuniciranja. 
Podjetja želijo potrošnikom prisluhniti, si sporočeno zapomniti  in jim to vrniti v obliki 
boljšega izdelka/storitve oziroma predmeta menjave. S tem postane samo komuniciranje  
sestavni del predmeta menjave, kar sem navedel pri prvem elementu marketinškega 
spleta. Ko razmišljamo o tržnem komuniciranju, je med drugim potrebno imeti stalno v 
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mislih, da nas potrošniki lahko razumejo drugače, kot si mi želimo. To poznamo tudi iz 
lastnih izkušenj, saj ni nikogar, ki ga ne bi kdaj kdo narobe razumel. Zato je potrebno 
stalno razmišljati o motnjah, ki ovirajo komunikacijo in tudi o lastnostih ter potrebah 
druge strani. Tudi trenutno počutje lahko vpliva na naše sprejemanje sporočila. Zelo 
pomembno je jasno opredeliti, s kom želimo razviti komunikacijo in postaviti cilje 
komuniciranja. Naši cilji so lahko: informirati (o obstoju, o delovanju izdelka ali 
storitve, o nižji ceni itd.), spomniti, povečati željo, spodbuditi k nakupni akciji itd. Cilji 
komuniciranja morajo vedno biti skladni s splošnimi marketinškimi cilji. 

Množico odločitev in aktivnosti, ki jih je potrebno upoštevati, si lahko 
poenostavimo, če o tržnem komuniciranju razmišljamo prek elementov tržno 
komunikacijskega spleta. V komunikacijski splet vključujemo oglaševanje, odnose z 
javnostmi, pospeševanje prodaje in direktni marketing (Potočnik 2002,304): 

• Oglaševanje – je seveda med vsemi elementi najbolj izpostavljeno. Oglaševanje 
naj bi bila vsaka plačana oblika neosebne predstavitve idej, proizvodov, ljudi itd. 
Najpogostejše oblike so oglasi v tisku, na televiziji, radijski oglasi, oglasne 
pasice, katalogi, obcestni plakati itd. Z njim lahko zasledujemo zelo različne 
cilje – vzpodbujanje zavedanja o novem izdelku in začetnega povpraševanja, 
prepričevanje o koristih izdelka, informiranje o novostih v ponudbi, ohranjanje 
zavesti o obstoju izdelka; 

• Odnosi z javnostmi – so splet aktivnosti in usmeritev k številnim javnostim 
podjetja. Vedeti moramo, da niso potrošniki edina javnost, ki obdaja podjetja. 
Vsako podjetje ima tudi dobavitelje, svoje zaposlene, prebivalce v okolici, 
državne organe itd. Vsi imajo v določenem trenutku lahko do podjetja določena 
pričakovanja. Zato je potrebno stalno spremljati in reagirati na reakcije teh 
javnosti. Med drugim sodijo v to področje tudi govorice, mnenja prijateljev itd. 
O pomenu odnosov z javnostmi veliko pove tudi splošna resnica, da mnenju 
določenih posameznikov verjamemo veliko bolj kot sporočilom v oglasih; 

• Osebna prodaja – je neposredno komuniciranje med prodajalcem in kupcem, z 
namenom ga prepričati v nakup izdelka, ki ga ponuja podjetje. Osebna prodaja 
je prav zaradi osebnega stika učinkovitejša od oglaševanja in prodajalec dobi 
takoj povratno informacijo, ki mu omogoča, da prilagodi ponudbo kupčevim 
željam. 

• Pospeševanju prodaje – sem sodijo vsi ukrepi in programi za spodbujanje 
potrošnikov k nakupu, motiviranju prodajnega osebja itd. Vključuje nagradne 
igre, kupone, posebno pakiranje (npr. + 50g gratis), demonstracije proizvodov 
na prodajnih mestih, sejme, nagrade za prodajno osebje, brezplačne vzorce 
izdelkov itd.; 
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• Direktni marketing – pomeni kakršnokoli obliko zelo neposredne komunikacije 
z jasno določenim potrošnikom. Direktni marketing vključuje osebno prodajo, 
neposredno pošto, ki jo s prilagojeno vsebino pošiljamo izbranim potrošnikom, 
letake trgovinskih verig, pošiljanje elektronske pošte, plakate, zataknjene na 
avtomobilih itd. Zagovorniki navajajo predvsem nižje stroške in večje prodajne 
učinke, ki naj bi jih omogočalo dobro poznavanje izbranega potrošnika in 
njegovim potrebam prilagojena ponudba.  

Podjetje mora za učinkovit tržni nastop razpolagati s celostno grafično podobo 
(CGP). Celostna podoba izdelka in  storitve podjetja je ogledalo vrednot, kulture in 
politike podjetja, njegovih izdelkov ter storitev. Je ključnega pomena za prepoznavnost 
podjetja in kot takšna ostaja na dolgi rok v spominu vseh: poslovnih partnerjev, 
obstoječih, potencialnih kupcev izdelkov in storitev ter širše javnosti.  

Priporočljivo je imeti oblikovane naslednje predstavitvene materiale: 

- dopisni list; 
- predstavitveno mapo – osebna izkaznica; 
- katalog izdelkov oz. predstavitev storitev; 
- poslovne vizitke; 
- embalažo; 
- vsaj najosnovnejšo spletno stran. 

Ob tem mora podjetje skrbeti za videz zaposlenih, notranjost poslovnih prostorov in 
opremo ter izobraziti zaposlene na področju komuniciranja s strankami osebno, po 
telefonu in pri oblikovanju videza in stila dopisov. 

3.1.2 Segmentiranje trga 
Različni porabniki imajo različne želje in potrebe. Posamezna storitev ne more 

ugoditi vsem porabnikom. Posledično so podjetja, ki poslujejo na širšem trgu spoznala, 
da ne morejo oskrbovati vseh porabnikov na tem trgu. Kupcev je glede na zmogljivosti 
podjetja preveč, so prostorsko razpršeni ali imajo zelo raznolike nakupne navade. 
Namesto da podjetje konkurira povsod, je ugodnejše ugotoviti najprivlačnejše tržne 
segmente, ki jih lahko uspešno zadovolji. Podjetje mora segmentirati trg in nato izbrati 
ciljni trg. Danes prevladuje ciljno trženje, kjer prodajalec ločuje glavne tržne segmente. 
Med njimi izbere enega ali več segmentov in razvije izdelke oziroma storitve, ki so 
prilagojene vsakemu segmentu. Ciljno trženje tudi pomaga podjetju, da natančneje 
spozna trženjske priložnosti. Podjetje lahko oblikuje strategijo za vsak ciljni trg tako, da 
prilagodi cene, prodajne poti in oglaševanje, kar omogoča uspešno pridobitev ciljnega 
trga.  

Za boljše razumevanje poglavja sem v nadaljevanju opisal nekaj ključnih pojmov, in 
sicer (Potočnik 2002, 154): 
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• Heterogeni trg: je trg, ki ga sestavljajo kupci z različnimi potrebami in željami; 
• Segmentiranje trga: je proces razdelitve celotnega heterogenega trga na skupine 

kupcev, ki imajo podobne potrebe po izdelkih oziroma storitvah; 
• Tržni segment: so velike skupine porabnikov v okviru določenega trga s 

podobnimi potrebami; 
• Tržna vrzel: je ožje opredeljena skupina porabnikov, ki skuša najti posebno 

kombinacijo koristi. Tržni segmenti so praviloma zanimivi za številne 
konkurente, medtem ko tržna vrzel privlači le enega ali nekaj konkurentov. 
Tržniki, ki delujejo v tržnih vrzelih, razumejo potrebe kupcev tako dobro, da so 
le-ti pripravljeni plačati nekaj več; 

• Trženje po meri porabnika: posamezni kupec zahteva individualno, 
personificirano obravnavo, večina tržnikov je mnenja, da ta način segmentacije 
ni dobičkonosen. 

Trg končnih porabnikov lahko segmentiramo z različnimi spremenljivkami. 
Spremenljivke razdelimo na dve glavni skupini. Tako lahko podjetje segmentira trg na 
podlagi značilnosti porabnikov ali segmentiranja tržišča med organizacijami (Potočnik  
2002, 156): 

a) Segmentiranje porabniškega trga 

• demografsko segmentiranje deli trg v skupine na podlagi spremenljivk, kot so 
spol, starost, velikost družine, življenjski ciklus družine, dohodek, poklic, 
izobrazba, vera, rasa, narodnost; 

• geografsko segmentiranje deli trg na različne geografske enote, kot so narodi, 
države, regije, pokrajine, mesta, soseske; 

• psihografsko segmentiranje deli kupce na skupine na podlagi pripadnosti 
določenemu družbenemu sloju, življenjskemu slogu; 

• vedenjsko segmentiranje deli kupce glede na njihovo poznavanje, odnos, porabo, 
uporabo ali odziv na določen izdelek oziroma storitev. 

Segmentiranje trga je mogoče tudi na podlagi zvestobe kupcev. Po privrženosti 
posameznim blagovnim znamkam razdelimo kupce na štiri skupine: 

- trdni privrženci kupujejo stalno isto blagovno znamko; 
- delni privrženci so zvesti dvema ali trem blagovnim znamkam; 
- nestanovitneži spreminjajo svojo naklonjenost do ponujenih blagovnih znamk; 
- spremenljivci niso zvesti nobeni blagovni znamki. 

b) Segmentiranje medorganizacijskega trga  

Po Tavčarju (2000, 48) lahko podjetje segmentira svoj medorganizacijski trg po 
sledečih kriterijih: 
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• demografsko segmentiranje: po panogah, po velikosti odjemalcev, po 
geografskem položaju; 

• poslovno segmentiranje: po tehničnih, proizvodnih, finančnih merilih, po vlogi –
statusu porabnika; 

• nabavno segmentiranje: po urejenosti nabavljanja, po vplivih na nabavljanje, po 
novosti nakupa; 

• segmentiranje glede na okoliščine: po želenih koristih, po vedenjskih 
značilnostih. 

Za učinkovito segmentiranje trga mora biti izpolnjenih pet pogojev. Prvič, podjetje 
mora ugotoviti, ali je trg dejansko heterogen. V primeru, da so potrebe kupcev bolj 
homogene, ni razloga za segmentiranje trga. Drugič, trg mora biti na podlagi logične 
osnove deljen na segmente, ki so vsak zase sorazmerno homogeni za posamezne 
izdelke. Tretjič, celotni trg mora podjetje razdeliti tako, da lahko primerja in ocenjuje 
doseženo prodajo, stroške in dobiček na posameznem segmentu. Četrtič, vsak segment 
mora imeti zadosten prodajni potencial in pričakovani dobiček, da se splača zanj 
pripraviti poseben trženjski splet in petič, tržni segment mora biti dosegljiv geografsko 
in s trženjskim spletom (Potočnik 2002, 159). 

3.1.3 Izbor ciljnih trgov 
Na podlagi segmentiranja trga podjetje odkrije priložnosti v tržnih segmentih. 

Preden podjetje izbere ciljni trg mora oceniti različne segmente in se odločiti, na koliko 
in katere se bo usmerilo. Na odločitev, kateri tržni segment je boljši za podjetje, 
vplivajo trije dejavniki, kot so velikost segmenta in njegova rast, privlačnost z vidika 
konkurenčne strukture in viri podjetja. Po oceni različnih tržnih segmentov se mora 
podjetje odločiti, katere in koliko jih bo oskrbovalo.  

Podjetje lahko izbira ciljni trg na podlagi sledečih alternativ (Kotler 1998, 473): 

• Osredotočanje na en segment ali koncentrirano trženje: podjetje izbere en sam 
tržni segment, na katerem doseže trden tržni položaj, s specializacijo prihrani pri 
proizvodnji, distribuciji in promociji. Koncentrirano trženje je hkrati tudi 
tvegano, ker lahko pride v segmentu do sprememb ali pa vstopi nov konkurent. 

• Selektivna specializacija: podjetje trži na nekaj segmentih, ki so v skladu s cilji 
in viri podjetja. Strategija pokritja več segmentov zmanjšuje poslovno tveganje, 
saj če postane eden od segmentov nezanimiv, lahko podjetje še vedno dosega 
dobiček na drugih segmentih. 

• Specializacija po izdelkih: podjetje trži samo en izdelek na več segmentih. S to 
strategijo si podjetje ustvari trden imidž na določenem proizvodnem področju. 
Vendar obstaja tveganje, v primeru, da bi prišlo do nove tehnologije. 
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• Specializacija po trgih: podjetje se specializira za določen sortiment izdelkov in 
jih prodaja določeni skupini kupcev, tveganje nastane ob zmanjšanju 
povpraševanja po teh izdelkih. 

• Popolno pokrivanje trga: podjetje prodaja vse njihove izdelke vsem skupinam 
kupcev. Strategijo popolne oskrbe trga lahko izvajajo samo največja podjetja, 
kot so Coca-Cola, IBM, General Motors, itd.. Popolno pokrivanje trga delimo še 
na: 

a) nediferencirano trženje: podjetje oblikuje takšen izdelek in trženjski splet, ki 
bosta pritegnila veliko število kupcev. Izdeluje izdelke le z nekaj variantami; 
enotno ceno, enotnim distribucijskim sistemom ter enakim načinom 
oglaševanja. Nediferencirano trženje temelji na prihrankih stroškov. Da bo 
nediferencirano trženje uspešno, mora zadostiti dvema pogojema, in sicer 
velik del kupcev mora imeti na celotnem trgu podobne potrebe in podjetje 
mora zagotavljati dovolj velike proizvodne kapacitete, da zadovolji celotni 
trg, v nasprotnem primeru usmeritev na celotni trg ne bo uspešna. 

b) diferencirano trženje: podjetje posluje na več tržnih segmentih in za vsakega 
oblikuje poseben trženjski splet. Vrednost prodaje se lahko poveča z 
različnimi skupinami izdelkov, ki jih prodajamo po različnih distribucijskih 
kanalih. Ta način poslovanja povečuje tudi stroške, kot so stroški 
prilagoditve izdelkov, izdelave, administrativni stroški, stroški zalog ter  
tržnega komuniciranja.  

3.1.4 Razlikovanje ponudbe 
Po izbiri ciljnega trga se mora podjetje odločiti, ali bo ponudbo pozicioniralo v 

bližini konkurence ali pa na tisti del trga, kjer konkurenca še ni prisotna. V primeru, da 
podjetje pozicionira ponudbo v bližini konkurence, se mora ponudba svojih izdelkov ali 
storitev ustrezno razlikovati oziroma diferencirati v primerjavi s konkurenco. 

Po Potočniku (2004, 205) pomeni diferenciacija (razlikovanje) ponudbe, 
oblikovanje razlikovalnih značilnosti v primerjavi s ponudbo konkurentov. 

Tržno ponudbo je mogoče razlikovati znotraj štirih področij:  

• Razlikovanje izdelka; glavni elementi razlikovanja so značilnost (razširjanje 
osnovnih funkcij), kakovost delovanja, ustreznost glede na standarde, trajnost, 
zanesljivost, popravljivost, slog ter oblikovanje. 

• Razlikovanje storitev; kadar razlikovanje izdelka ne prinese ustreznih rezultatov, 
tedaj je rešitev v povečanju obsega storitev in kakovosti. Najpomembnejši 
elementi razlikovanja storitev so dostava, namestitev, izobraževanje porabnikov, 
svetovalna služba, popravilo ter druge storitve (boljša garancija, boljša ponudba 
za vzdrževanje). 
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• Razlikovanje prodajnega osebja; podjetja zaposlujejo boljše izvajalce in 
kontaktno osebje kot njihovi tekmeci, s tem dosežejo močno konkurenčno 
prednost. Za to osebje je značilno znanje, vljudnost, zaupanje, zanesljivost, 
odzivnost ter komunikativnost. 

• Razlikovanje na podlagi podobe o podjetju; na trgu se dogaja, da ima podjetje 
enako ponudbo kot konkurent, čeprav je predstava, ki si jo ustvarijo kupci o 
podjetju lahko zelo različna. Pri ustvarjanju predstave so pomembni naslednji 
elementi, kot so poudarek na identiteti podjetja, določitev razlikovalnih 
simbolov podjetja, delovanje prek medijev, ustvarjanje pozitivnega poslovnega 
vzdušja, poudarjanje zanimivih dogodkov (npr. razne prireditve). 

Za podjetje je zelo pomembno, da izbere pravi način, kako se razlikovati od 
konkurence. Razlike morajo biti dovolj prepoznavne, nadpovprečne, cenovno dosegljive 
za kupca ter dobičkonosne. 

3.1.5 Pozicioniranje ponudbe 
Pozicioniranje je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da 

v očeh ciljnih kupcev pridobi neko vidno mesto z določeno vrednostjo (Kotler 1998, 
307). 

Snoj (1998, 170) je mnenja, da je pozicioniranje proces oblikovanja in vzdrževanja 
razločljivega želenega imagea o storitvi oziroma ponudbi v primerjavi s konkurenčnimi 
v očeh odjemalcev in ostalih ciljnih javnosti. 

Pri pozicioniranju je odločilnega pomena, da se podjetje odloči, koliko in katere 
razlike bo uporabilo pri ciljnih kupcih. Večina strokovnjakov trženja zagovarja, naj se 
podjetja usmerijo samo na eno prednost, torej naj za vsak izdelek ali storitev izberejo 
eno značilnost, s pomočjo katere bi razvili enkratno prodajno ponudbo. Kot izbrano 
prednost lahko oglašamo najboljšo kakovost, najboljšo storitev, najnižjo ceno, najboljšo 
vrednost, najnovejšo tehnologijo in varovanje okolja. Podjetje lahko poskusi tudi z 
dvema prednostnima v primerih, ko več podjetij uporablja iste prednosti. Ko podjetja 
povečajo število prednosti, se lahko zgodi, da kupci postanejo nezaupljivi, zato se mora 
podjetje izogibati premočnemu pozicioniranju, preslabemu pozicioniranju, nejasnemu 
pozicioniranju ter dvomljivemu pozicioniranju. 

Podjetje ima na voljo sedem strategij pozicioniranja ponudbe, in sicer: 

- pozicioniranje na osnovi lastnosti; 
- pozicioniranje na osnovi prednosti; 
- pozicioniranje na osnovi uporabnosti; 
- pozicioniranje na osnovi uporabnika; 
- pozicioniranje glede na konkurenta; 
- pozicioniranje na osnovi vrste izdelka; 
- pozicioniranje na osnovi kakovosti / cene. 
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Da bi strategija pozicioniranja postala uspešna, jo mora podjetje sporočiti ciljnemu 
trgu oziroma kupce opozarjati, v čem se njegovi izdelki razlikujejo od konkurence. Zelo 
pomembno je, da podjetje ne poudarja prednosti, ki jih izdelek ali storitev nima. 

3.2 Izvajanje 
Po temeljiti pripravi sledi izvajanje programa trženja, s katerim prodajno osebje 

spreminja trženjski načrt v trženjske aktivnosti, ki zagotavljajo uresničitev z načrtom 
določenih trženjskih ciljev. Na sliki 3.3 je prikazano pet najpomembnejših operacij 
izvajanja tržnih aktivnosti, ki so značilne predvsem za prodajni oddelek. 

Slika 3.3 Zaporedje operacij izvajanja tržnih aktivnosti 

Vzpostavljanje poslovnih stikov, 
izdelava in pošiljanje ponudb, osebni obiski 

Dogovarjanje o naročilih, sklepanje pogodb 

Zbiranje in obdelava naročil 

Izvajanje naročil 

Fakturiranje in izterjava 
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Vir: Devetak (1999, 165) 

V komercialnem sektorju tiskarne Grafika Soča potekajo aktivnosti na enak način, 
kot je prikazano na sliki 3.3, predvsem je zelo pomemben prvi korak (vzpostavljanje 
poslovnih stikov, izdelava in pošiljanje ponudb, osebni obiski), za katerega prodajno 
osebje namenja največ delovnega časa. Poslovne kontakte vzpostavimo na različne 
načine, zlasti z osebnimi obiski, sejemskimi aktivnostmi, pošiljanjem ponudb na osnovi 
javnih in drugih razpisov oziroma povpraševanj. 

Podjetja koristijo različne metode komuniciranja s posamezniki in drugimi 
organizacijami. Tako kot sestavljajo izdelek, cena, distribucija in komuniciranje 
trženjski splet, tako pet sestavin oblikuje tržnokomunikacijski splet ali promocijski splet, 
ki predstavlja kombinacijo oglaševanja, osebne prodaje, stikov z javnostmi, 
pospeševanja prodaje in neposrednega trženja. Podjetja lahko kombinirajo dve ali več 
sestavin z namenom dosega največje skupne učinkovitosti.  
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V tiskarni Grafika Soča prodajno osebje izvaja tržne aktivnosti predvsem v obliki 
osebne prodaje in oglaševanja. Osebna prodaja je zaradi osebnega stika med 
prodajalcem in kupcem učinkovitejša od oglaševanja, saj prodajno osebje dobi takojšnjo 
povratno informacijo. Ker osebna prodaja poteka le med prodajnim predstavnikom in 
določenim številom kupcev, je strošek te oblike tržnega komuniciranja na osebo 
bistveno višji kot pri oglaševanju. Vendar pa z osebno prodajo ni mogoče doseči oz. 
vzpostaviti stik z vsemi potencialnimi kupci v kratkem času, zato se tiskarna poslužuje 
tudi oglaševanja kot podporno sestavino tržnokomunikacijskega spleta. 

V letu 2004 se je tiskarna udeležila obširne promocijske akcije, ki je potekala po celi 
primorski regiji. Promocijska akcija je vsebovala oglaševanje na lokalni televiziji in 
radiu ter oglaševanje s pomočjo reklamnih panojev in letakov. Prav tako je v letu 2004 
pripravila nove predstavitvene mape v štirih jezikih, na katerih je predstavljena 
dejavnost tiskarne in trgovin. Koristne informacije dobi kupec tudi na spletu, kjer ima 
Grafika Soča lastno spletno stran. Tiskarna oglašuje oziroma promovira svoje storitve 
še na en način, tako da navaja lastno ime na izdelanih proizvodih. Tak način 
neplačanega oglaševanja služi tiskarni kot referenca.  

Tiskarna ob pomembnih dogodkih (npr. pomembne investicije kot je nakup 
tiskarskega stroja, pridobitev certifikata ISO 9001:2000) seznani javnost ali 
zainteresirane javne skupine, saj odnosi z javnostmi, internimi in eksternimi, sodijo med 
izredno pomembne naloge vsake organizacije. S pravilnimi odnosi in komuniciranjem z 
vsemi javnostmi (kupci, dobavitelji, vlagatelji, državo, mediji, zaposlenimi, 
konkurenco) omogočimo dober ugled podjetja v okolju in zadovoljstvo vseh 
sodelujočih.  

 V komercialnem sektorju se poslužujejo tudi pospeševanja prodaje, ki je aktivnost, 
s katero podjetje vpliva na kupce, da se odločijo za nakup izdelka ali storitve in pri tem 
dobijo dodatne koristi. Predvsem skušajo obstoječe in potencialne kupce stimulirati k 
nakupu z dodatnimi popusti in super rabati z namenom graditve dolgoročnega 
sodelovanja. 

3.3    Nadziranje 
Delo oddelka za trženje, v tiskarni Grafika Soča je to komercialni sektor, obsega 

tudi kontrolo trženjskih aktivnosti. Med izvajanjem trženjskih planov se zgodi marsikaj 
nenačrtovanega, zato komercialni sektor stalno spremlja in kontrolira trženjske 
aktivnosti. Predvsem vodstvu podjetja sproti poroča o doseženi in planirani prodaji po 
količini in vrednosti v določenem obdobju, o doseženi prodaji po posameznih kupcih in 
po posameznem prodajnem predstavniku, o odprtih terjatvah ter prodajnih stroških 
(stroški promocije, reprezentance, poslovnih potovanj, itd.). Na osnovi prodajnih analiz 
prodajna služba pripravi še poročila o primerjavi prodaje s preteklim obdobjem, odmike 
od načrtovane prodaje ter gibanje zalog. 
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 Nadziranje poslovanja je dejavnost, s katero presojamo pravilnost poslovnih 
procesov in stanj ter odstranjujemo nepravilnosti. Zato potrebujemo neko sodilo za 
preverjanje pravilnosti. Bistveno je primerjati to, kar je bilo ali kar je, s tem kar bi 
moralo biti. Ugotovljena razlika je odmik1, ki ga včasih lahko popravimo, vendar ne 
vedno, toda vednost o takih možnostih omogoča kasnejše boljše ukrepanje in odločanje. 
Nadziranje poslovanja je torej namenjeno predvsem k usmerjanju k želenim ciljem in 
izvedbi nalog ter na temelju ugotovljenih odmikov podlaga za sprotne popravljalne 
odločitve (Kralj 2000, 93). 

Nadziranje podjetja moramo obravnavati v več razsežnostih. Tako je v ospredju 
razsežnost časa ter namen, ali gre za preprečevanje ali za popravljanje. S tega vidika 
lahko govorimo o nadziranju vnaprej, o sprotnem nadziranju, in o naknadnem 
nadziranju (Kralj 1998, 185): 

• Nadziranje vnaprej je usmerjeno v prihodnost ter se nanaša na usmerjevalne in 
omejevalne dejavnosti, ki skušajo vnaprej odpraviti potrebo po popravljanju 
smeri ali obsega delovanja.  

• Sprotno nadziranje, lahko tudi tekoče nadziranje, se nanaša na merjenje izidov 
ob nastanku ter primerjanje pravilnosti z ustreznim merilom (standardom). Od 
pomena odmika in odzivnega časa je odvisno kdaj in kako bo prišlo do 
popravkov. 

• Naknadno nadziranje se nanaša na merjenje izidov šele po opravljeni dejavnosti.  

Če se osredotočim predvsem na nadziranje trženja in tržnih aktivnosti je potem 
glavna naloga zlasti v tem, da ugotavljamo doseganje postavljenih planov. Če 
postavljeni plani niso realizirani, jih je potrebno natančno proučiti, analizirati in 
popraviti.  

V trženju se ne smemo omejevati samo na nadzor in ugotavljanje nastalih 
problemov in odklonov od načrtovanih nalog, ampak moramo ugotavljati tudi njihove 
dejanske vzroke, da bi zatem odpravili posledice in dosegali primeren dobiček. V 
posameznih trženjskih aktivnostih spremljamo in nadziramo vse prvine trženjskega 
spleta, kot so izdelek, storitev, ceno, razpečavo, promocijo, ljudi, izvajanje storitev in 
fizične dokaze (Devetak 1999, 166).  

Med številnimi možnostmi nadziranja trženja in tržnih aktivnosti sem navedel štiri 
načine kontrole, ki se najpogosteje uporabljajo: 

a) Kontrola letnega načrta trženja: podjetju zagotavlja uresničitev načrtovane 
prodaje, tržnega deleža, dobička, zadovoljstva porabnikov in drugih zastavljenih 
ciljev, ki jih vodstvo določi mesečno ali četrtletno. Kontrolo je mogoče izvajati 
na vseh ravneh podjetja. Glavno vodstvo določi cilje glede prodaje in dobička za 

                                                 
1 Odmik je razlika med primerjano in primerjalno velikostjo iste kategorije (Kralj 2000, 94). 
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določeno obdobje ter jih nato razdeli na posebne cilje za vsako od nižjih ravni 
vodstva. Tako so po hierarhiji vodje izdelka ali storitve, regionalni, območni 
vodje ter prodajni predstavniki zadolženi, da dosežejo določene cilje. Nato 
glavno vodstvo podjetja pregleda dosežene rezultate v obdobju ter po potrebi 
predlaga korektivne ukrepe. Za ugotavljanje pravilnega izvajanja letnega načrta 
vodje posegajo po sledečih orodjih: 

- analiza prodaje: s katero podjetje oceni realizirano vrednost prodaje v 
določenem obdobju glede na planirano, in sicer s pomočjo analize odmikov 
od prodaje, kjer podjetje ugotovi ali je odmik od planirane prodaje nastal 
zaradi znižanja cene ali zaradi manjšega obsega prodaje, in mikroanalize 
prodaje, kjer podjetje analizira določene proizvode, prodajna območja, 
vrednost prodaje posameznega prodajnega zastopnika itd.; 

- analiza tržnega deleža: s katero podjetje ugotovi ali v primerjavi s tekmeci 
delež narašča ali pada, saj vrednost prodaje ne pokaže, kako uspešno podjetje 
posluje v primerjavi s tekmeci; 

- analiza stroškov trženja v primerjavi z vrednostjo prodaje: s to analizo se 
podjetje prepriča, da ne prekomerno troši denarnih sredstev za uresničevanje 
prodajnih ciljev; 

- finančna analiza: podjetju omogoča ugotovitev tistih dejavnikov trženjskih 
aktivnosti, ki določajo stopnjo donosnosti kapitala in sestavo sredstev, kot so 
oprema, zgradbe, terjatve, gotovina, itd., ter prikaže, kako podjetje izboljša 
ravnanje z njimi; 

- raziskave zadovoljstva kupcev: z izvajanjem le-teh vsaj enkrat letno, podjetje 
pridobi informacije, ki opozarjajo na morebitne težave pri doseganju 
določenega obsega prodaje ali tržnega deleža, na tak način lahko vodstvo 
pravočasno izvede ukrepe, preden nezadovoljstvo kupcev vpliva na obseg 
prodaje; 

b) Kontrola dobičkonosnosti: podjetja se poslužujejo te metode, ker prikaže 
dejansko donosnost posameznih trženjskih enot, prodajnih območij, skupin 
kupcev, proizvodov, prodajnih poti, velikosti naročil, itd. Ti podatki pomagajo 
vodstvu pri ugotavljanju, katere proizvode, prodajna območja ali tržne aktivnosti 
mora razširiti, zožiti ali opustiti. Vendar kontrola dobičkonosnosti ne dokazuje, 
da je najboljši ukrep opustitev nedonosnih trženjskih enot, niti ne zagotavlja, da 
se bo dobiček bistveno povečal, če opustimo manj pomembne trženjske enote.                  
Kar je pomembno pri tej odločitvi je, kako smo razporedili posredne       
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stroške2. Pri različnih trženjskih enotah se lahko relativna donosnost zelo 
spremeni, če zamenjamo določen način razporeditve posrednih stroškov z 
drugim načinom. 

c) Kontrola učinkovitosti: ko podjetje preverja učinkovitost oddelka za trženje, 
večkrat odkrije aktivnosti, ki jih je mogoče še izboljšati, kot na primer osebna 
prodaja, oglaševanje, pospeševanje prodaje, distribucija, itd. Z analizo 
učinkovitosti trženja podjetje prikazuje celotno trženjsko uspešnost v povezavi z 
organizacijo trženja, pravilnostjo trženjskih informacij, strateškim načrtovanjem 
trženja ter učinkovitostjo izvajanja storitev.  

c) Strateška kontrola: občasno mora podjetje preveriti celotno trženjsko dejavnost, 
saj je trženje tisto področje, pri katerem cilji, politika, strategija in programi kaj 
hitro zastarajo. Če na podlagi kontrole podjetje ugotovi pomanjkljivosti, mora 
izvesti revizijo trženja3, da bi ugotovilo kje nastajajo problemi, in pripravilo plan 
ukrepov za izboljšanje trženja. 

Bistvo in namen kontrole trženja in tržnih aktivnosti je v tem, da proučimo, ali so 
bile dosežene zastavljene naloge oziroma načrtovani cilji. Sam uspeh poslovanja pa je 
povezan tudi z motivacijo in stimulacijo vseh udeležencev v poslovno razvojni verigi 
(Devetak 1999, 170). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Posredni strošek je strošek, ki ga lahko razdelimo na posamezne organizacijske enote nekega 

določenega poslovnega sistema ali na posamezen novi učinek določenega poslovnega sistema le 
posredno, potem ko jih zbrane in ugotovljene na podlagi neke podlage za njihovo razdelitev porazdelimo 
na prizadete organizacijske enote ali prizadete nove učinke (Melavc 1998, 155). 

3 Revizija trženja je celovito, sistematično, neodvisno in periodično proučevanje tržnega okolja, 
ciljev, strategij, in dejavnosti podjetja ali njegovih poslovnih enot, da bi ugotovili, kje nastajajo problemi 
in kakšne so možnosti podjetja ter nato priporočili načrt ukrepov za izboljšanje trženja (Kotler 1998, 758). 
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4 RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI IZVAJANJA TRŽNIH AKTIVNOSTI 

Učinkovita komunikacija med ponudniki in porabniki blaga in storitev je 
življenjskega pomena v vsaki moderni družbi. Na njen pomen vplivajo tudi čedalje 
tesnejše mednarodne povezave. Če se želi proizvajalec oziroma ponudnik kar najbolje 
približati kupcem, mora čim bolje poznati njihove različne potrebe, najboljši način za 
zadovoljevanje le-teh in komunikacijske kanale, preko katerih lahko kar najbolj 
učinkovito sporoči vsebino ponudbe. To pa je vloga marketinških raziskav. Te se 
opravljajo tako v zasebnem kot v javnem sektorju gospodarstva. Podobne pristope 
uporabljamo tudi na drugih področjih: na primer merjenje in opazovanje vedenja in 
stališč javnosti glede na socialne, politične in druge cilje vlade, javnih teles, medijev, 
univerzitetnih institucij itd.. 

Marketinške raziskave so ključni element marketinških informacij. Informacije, ki 
služijo za odkrivanje in razumevanje tržnih možnosti in problemov, predstavljajo vez 
med potrošniki, odjemalci in drugimi javnostmi ter tržnikom; vzpodbujajo, izboljšujejo 
in vrednotijo tržne akcije, izboljšujejo razumevanje marketinga kot procesa in 
zagotavljajo večjo učinkovitost marketinških aktivnosti. Marketinške raziskave 
zajemajo; kvantitativne in kvalitativne raziskave, raziskave medijev in oglaševanja, 
raziskave poslovnih javnosti (business to business), tržne raziskave, raziskave manjšin 
in specialnih javnosti, javnomnenjske raziskave in namizne raziskave. V kodeksu pod 
pojmom marketinške raziskave razumemo tudi sociološke raziskave, kjer so uporabljene 
podobne tehnike in pristopi za proučevanje področja, ki ni povezano s trženjem 
izdelkov in storitev. Tudi uporabna sociološka znanost je odvisna od raziskav, ki 
temeljijo na metodah empiričnih raziskav. So osnova za postavljanje in testiranje 
osnovnih hipotez in za razumevanje, predvidevanje in zagotavljanje smernic razvoja v 
družbi za vladne, univerzitetne in druge namene.  

Marketinške raziskave se razlikujejo od drugih oblik pridobivanja informacij po 
tem, da vir informacij ostane anonimen. Database (podatkovni) marketing ali katerekoli 
druge aktivnosti, ki uporabljajo imena in naslove ljudi v namen osebne prodaje, 
promocije, zbiranja sredstev in druge neraziskovalne namene, ni mogoče definirati kot 
tržne raziskave, saj definicija pojma zajema popolno anonimnost respondentov 
(http//:www.raziskave.com, oktober 2004). 

Cilj moje raziskave je bil ugotoviti pomen in vlogo izvajanja tržnih aktivnosti, ki v 
tiskarni že potekajo ter njihov vpliv na zadovoljstvo kupcev. Z namenom pridobitve 
želenih podatkov sem se odločil za izvedbo ankete med kupci. V dogovoru z vodstvom 
tiskarne sem pripravil anketni vprašalnik ter analiziral rezultate. Da bi bilo anketiranje v 
korist celotni tiskarni sem v anketo vključil poleg vprašanj o ugotavljanju pomena in 
vloge izvajanja tržnih aktivnosti tudi vprašanja namenjena zadovoljstvu izvedbe 
tiskarskih storitev. 
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4.1 Izvedba ankete med kupci 
Anketiranje je kakršna koli oblika direktnega ali indirektnega kontakta z 

anketiranim, ob uporabi katere koli metode (telefonsko anketiranje, anketiranje po pošti, 
individualni intervju, skupinski intervju, itd.) s ciljem pridobiti podatke ali informacije, 
ki jih lahko delno ali v celoti uporabimo v namen marketinške raziskave 
(http//:www.raziskave.com, oktober 2004). 

Pri izvedbi raziskave o učinkovitosti izvajana tržnih aktivnosti sem se poslužil 
metode anketiranja po pošti. Anketo sem izvedel v času od 01.06. do 30.06.2004. 
Prejemnike ankete sem izbral iz baze kupcev ter jih omejil glede na vrednost njihovih 
nakupov (letni nakupi nad 500.000 SIT) na 112. Poštno anketiranje je raziskovalna 
metoda, pri kateri anketo pošljemo anketirancu po pošti (ali faksu). Primerna je za 
vzorce, kjer imamo znan naslov. Je cenejša od ostalih metod zato je primerna tudi za 
velike vzorce in širšo geografsko pokritost. Ima pa tudi pomanjkljivosti. Značilne so: 
nizek odstotek odgovorov, dolgotrajno zbiranje podatkov in napake, ki izvirajo iz 
možne slabe kvalitete list naslovov. Ne vemo tudi, kdo je izpolnil vprašalnik in običajno 
je veliko odgovorov manjkajočih ali nepopolnih. Poštne ankete niso primerne za 
kompleksna vprašanja, saj ni mogoče kontrolirati vrstnega reda odgovarjanja in ni 
možnosti za dodatna pojasnila in podvprašanja.  

4.2 Analiza stanja in rezultatov izvedene ankete 
Poslanih je bilo 112 vprašalnikov, od tega je bilo vrnjenih samo 44, kar predstavlja 

39,2 % vseh anket. Vprašalnik je podrobneje prikazan v prilogah. 
Iz analize ankete so razvidni sledeči rezultati (slika 4.4: Povprečna ocena vseh 

elementov storitve v letu 2004) : 

• Iz analize grafa je razvidno, da so kupci prijaznost osebja ocenili z najvišjo 
povprečno oceno (4,41), na drugem in tretjem mestu pa je strokovnost 
prodajnega osebja (4,30) in odzivnost na zahteve kupca (4,22). 

• Po drugi strani pa so kupci z najnižjo oceno ocenili element ceno naših storitev 
(3,55), na drugem mestu je enostavnost poslovanja z nami (3,75) ter na tretjem 
mestu reševanje reklamacij (3,92).  

• Največji razkorak med učinkovitostjo izvedbe in pomembnostjo za kupca je v 
elementu cena naših storitev. Kupci so ocenili konkurenčnost cen naših storitev 
s povprečno oceno 3,55, po drugi strani pa je konkurenčna cena za kupca zelo 
pomemben faktor, saj so mu dodelili oceno 4,14. Iz tega lahko povzamemo, da 
je cena naših storitev previsoka v primerjavi s konkurenco. 

• Naslednji zelo pomemben razkorak nastaja pri elementu pravočasnost dobave 
tiskovin, kjer je učinkovitost izvedbe ocenjena z 3,95, pomembnost za kupca pa 
z oceno 4,38. Iz rezultatov je razvidno, da je za kupca pravočasnost dobave zelo 
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pomembna, v tiskarni je potreben večji nadzor nad zagotavljanjem pravočasnih 
dobav, saj le tako lahko ohranimo zaupanje kupcev. 

• Poudarka vreden je tudi razkorak v elementu kvaliteta izvedbe tiska, kjer ocena 
učinkovitosti izvedbe (4,07) zaostaja za oceno pomembnost za kupca (4,47). 
Potrebne so izboljšave v smeri povečanja kvalitete tiska. Pred odpremo tiskovin 
moramo zagotoviti učinkovitejšo izhodno kontrolo, ter paziti, da so tiskovine 
kvalitetno zapakirane, saj se med dostavo lahko poškodujejo, kar posledično 
izniči ves trud vložen v izvedbo tiskovine. 

• Iz grafa razberemo, da je za kupca najpomembnejša kvaliteta izvedbe tiska 
(4,47), sledi pravočasnost dobave (4,38) ter odzivnost na zahteve kupca (4,28). 
Prav pri kvaliteti tiska in pravočasni dobavi so razkoraki med pomembnostjo za 
kupca in učinkovitostjo izvedbe največji.  

• Skupna povprečna ocena vseh elementov storitve je 4,03. 

Slika 4.4 Povprečna ocena vseh elementov storitve v letu 2004 
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V nadaljevanju sem podrobneje grafično prikazal rezultate ocenjevanja treh 
elementov storitve vsakega posebej. Predvsem je razviden odstotni delež kupcev pri 
vsaki oceni posebej. Te elemente storitve so kupci po pomembnosti postavili na prva tri 
mesta. Ker so bili nekateri elementi ocenjeni z dokaj nizko oceno, sem tudi podrobneje 
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grafično prikazal še element cene naših storitev (slika 4.8).  Namreč cena naših storitev 
dobila najnižjo oceno ter se v primerjavi z lanskim letom poslabšala. 

 

Slika 4.5 Kvaliteta izvedbe storitve tiska 
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Slika 4.6 Pravočasnost dobave tiskovin 
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Slika 4.7 Odzivnost na zahteve kupca 
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Slika 4.8 Cena naših storitev 
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V naslednjem odstavku sem analiziral sliko 4.9 (Analiza elementov storitve leta 

2004 v primerjavi z letom 2003), ki upošteva tudi podatke iz ankete, izvedene leta 2003. 
Iz grafa lahko razberemo naslednje: 
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• V primerjavi z letom 2003 se je raven strokovnosti prodajnega osebja v letu 
2004 povečala iz ocene 4,26 na 4,30. Če hočemo ohraniti nivo strokovnosti, je 
potrebno prodajni kader ustrezno izobraževati. 

• Odzivnost na zahteve kupca se je po oceni zmanjšala iz 4,24 na 4,22. Kljub 
temu, da je padec ocene zanemarljiv, je ta element storitve za kupca zelo 
pomemben. Iz grafa št.1 lahko razberemo, da je na tretjem mestu z oceno 4,28. 

• Konkurenčnost cene naših storitev se je po oceni zmanjšala iz 3,58 na 3,55. To 
pomeni, da se cene naših storitev v enem letu niso bistveno spremenile. Iz obeh 
grafov sklepamo, da je cena ključni element, ki določa, ali se bo kupec odločil 
za nakup. 

• Pri pravočasnosti dobave tiskovin se je ocena zmanjšala iz 4,07 na 3,95. Iz tega 
sledi, da se je v enem letu tendenca zamujanja dobavnih rokov povečala. 
Pravočasnost dobave je drugi najpomembnejši element za kupca (glej graf št.1). 

• Pri kvaliteti izvedbe tiska se je ocena povečala iz 4,02 na 4,07, kar pomeni, da se 
je nivo kvalitete dvignil. Sicer bo potrebno kvaliteto še izboljšati, saj je po 
pomembnosti za kupca na prvem mestu. Ocena v grafu št.1 prikazuje, da so 
pričakovanja kupcev glede kvalitete tiska zelo visoke, kot je sama učinkovitost 
izvedbe v tem trenutku.  

Slika 4.9 Analiza elementov leta 2004 v primerjavi z letom 2003 
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Iz slike 4.10 je razvidno, da je za večino kupcev (42,38 %) bistvenega pomena 
strokovno svetovanje. Večji del kupcev je laikov v tiskarstvu, zato pričakujejo od 
prodajnega osebja, da jim bo svetovalo različne rešitve ter jim znalo prisluhniti. Zato 
mora vodstvo podjetja usposabljati prodajni kader z namenom zadovoljstva kupcev. 
Zelo pomembna je seznanitev novih kupcev s celotno ponudbo naših storitev (35,59 %), 
saj se večkrat dogodi, da kupci iščejo izvedbo tiska določenih tiskovin drugje, nevede, 
da storitev lahko izvede tudi naše podjetje. Predstavitev storitev se izvede kot osebni 
obisk pri kupcu ali pa podjetje večkrat koristi oglaševanje na lokalnem radiu in 
televiziji. Zadnja pomembna predstavitev je potekala v sodelovanju z dobaviteljem 
papirja, ki je predstavil nove papirje. Mi kot porabniki teh papirjev smo vse skupaj 
predstavili našim kupcem, predvsem tistim, ki že imajo tiskovine na podobnih papirjih.  

 

Slika 4.10 Kakšno podporo potrebujete s strani prodajnega oddelka ?  
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Slika 4.11 prikazuje kateri načini komuniciranja s kupci so najpomembnejši. Na 
prvem mestu z 41,18 % so osebni obiski kupcev. Ta rezultat kaže, da pomen osebne 
prodaje narašča, saj kupci pričakujejo od prodajnega osebja dodatna pojasnila oz. 
svetovanje pri izdelavi tiskovin. Osebni obiski kupcev omogočajo osebne stike in 
možnost ustvarjanja dolgoročnih poslovnih odnosov. Na drugem mestu s 23,53 % je 
pisna ponudba, ki je prav tako pomemben način komunikacije, ker na enostaven način 
omogoča seznanitev potencialnih ali obstoječih kupcev z izborom storitev tiskarne ter 
ustvari pogoj za osebni obisk kupca, saj kadar nov kupec dobi od prodajnega 
predstavnika ponudbo, se ta lažje dogovori za osebni obisk. Kupci iščejo potencialne 
dobavitelje tudi preko interneta, zato ima Grafika Soča lastno spletno stran, kjer lahko 
kupec najde vse potrebne informacije. Delež 13,23 % pomeni, da je za podjetje spletna 
stran v teh časih obvezen element komunikacije, zato se je Grafika Soča odločila za 
njeno prenovo in posodobitev. 

 

Slika 4.11 Kateri od načinov komuniciranja s kupci se vam zdi najpomembnejši ? 
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Slika 4.12 prikazuje, da je za 43,90 % anketiranih kupcev bližina dobavitelja zelo 
pomembna. Za večino teh kupcev je značilno, da so tiskovine sestavni del njihovega 
proizvodnega postopka, zato je tudi dobava tiskovin večkrat planirana na uro natančno, 
saj se bi v nasprotnem primeru porušil ves proizvodni proces, kot npr. vinske etikete, ki 
jih etiketirajo takoj za polnitvijo steklenic. Ker nekatere tiskovine zahtevajo daljši 
proizvodni postopek in jih kupec potrebuje večkrat prej, kot jih je mogoče izdelati, so se 
v tiskarni skupaj s kupci odločili za tiskanje na zalogo, seveda tiste tiskovine, ki ta 
proces omogočajo. Tako smo kupcem zagotovili pravočasno dobavo ter lažje planiramo 
zasedenost kapacitet v tisku. Za 14,63 % kupcev je bližina dobavitelja odločujoča, 
vendar menim, da z upoštevanjem dobavnih rokov, s hitro odzivnostjo na zahteve 
kupcev in predvsem s kvaliteto storitev, je lahko bližina dobavitelja manj pomembna 
postavka, saj ima v tem trenutku tiskarna Grafika Soča večji delež kupcev v Ljubljani, 
to pomeni, da so pomembnejši drugi elementi storitve, kot sama bližina dobavitelja. 

 
 

Slika 4.12 Koliko vam pomeni bližina dobavitelja ? 
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4.3 Priporočila obravnavani organizaciji 
Na osnovi ugotovljenih rezultatov raziskave bi predlagal vodstvu tiskarne, naj se 

usmeri v tiste elemente storitve, pri katerih so priložnosti za izboljšanje največje. Kot 
sem že omenil, so kupci ocenili kot najpomembnejše elemente storitve, kvaliteto 
izvedbe tiska, pravočasnost dobave ter odzivnost na zahteve kupca. Po moji oceni so to 
tisti elementi, na katere se bi moralo vodstvo osredotočiti ter začeti aktivnosti, ki bi 
izboljšale nivo posameznega elementa storitve.  

Kvaliteta izvedbe tiska se je v primerjavi z letom 2003 izboljšala. Prepričan sem, da 
se bo tak trend nadaljeval tudi v bodoče, saj tiskarna sledi novim tehnologijam, vodstvo 
vsako leto obišče sejem, na katerem so predstavljene vse novosti ter letno investira 
določena sredstva v tehnološko opremljenost.  

Menim, da je pravočasnost dobave za tiskarno ključni element storitve. Zamujanje 
dobavnih rokov se je v primerjavi z letom 2003 povečalo, kar posledično negativno 
vpliva na lojalnost kupcev. Ker je postopek izdelave tiskovine sestavljen iz več faz, 
oziroma tiskovina potuje skozi več oddelkov, bi bilo potrebno določiti medfazne roke 
ali termine, v katerih bi zaključili fazo in začeli novo. Na tak način bi hitro ugotovili, 
kje je ozko grlo ter temu primerno ukrepali. Seveda tak način organizacije proizvodnje 
zahteva organizirano delegiranje opravil, posamezni vodja oddelka pa mora s svojo 
odgovornostjo zagotavljati učinkovit tehnološki postopek. 

Element odzivnost na zahteve kupca je pogojen s tehnološko opremljenostjo 
tiskarne, trenutnimi kapacitetami ter z znanjem, odgovornostjo in motiviranostjo vseh 
zaposlenih. Sam sem pri kupcih večkrat zaznal, da pogrešajo hitrejši odziv na podano 
željo, saj sem zaposlen v komercialnem sektorju tiskarne Grafika Soča. Večkrat se 
dogaja, da več kupcev hkrati pričakuje, da bomo ugodili njihovim željam, ampak v 
istem času ni mogoče ustreči vsem skupaj. Zato predlagam sortiranje kupcev po 
realizirani prodaji, od največjih do najmanjših. Tako bomo prednostno zadovoljili tiste 
kupce, ki nam zagotavljajo večji promet.  

Na začetku diplomskega dela sem si zastavil nekaj predpostavk, ki ju bom v tem 
poglavju potrdil ali pa zavrgel. Predpostavki, ki sem si ju zastavil so sledeče: 

• Predpostavka, da je priprava, izvajanje in nadziranje tržnih aktivnosti v podjetju 
na dovolj visoki ravni, se ovrže, saj so rezultati ankete privedli do sklepov, da 
elementi trženjskega spleta (cena, proizvod, prodajne poti, tržno komuniciranje) 
kot komunikacijskega spleta (osebna prodaja, oglaševanje, odnosi z javnostmi, 
neposredno trženje, pospeševanje prodaje) niso med seboj integrirani in 
uravnoteženi, kar je predpogoj za njihovo učinkovitost. Izvajanje tržnih 
aktivnosti je za tiskarno Grafika Soča bistvenega pomena, saj je trg s 
konkurenco močno zasičen. S pomočjo tržnih aktivnosti tako obstoječi kot 
potencialni kupci zaznavajo tiskarno kot stalno prisotnega udeleženca na trgu, 
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zato mora prodajno osebje vse napore vložiti v izvajanje le-teh. Glede na 
odgovore kupcev mora tako vodstvo kot prodajno osebje zagotavljati izvajanje 
tržnih aktivnosti na naslednje načine: predvsem mora nuditi strokovno 
svetovanje, ustrezno seznanjati kupce s celotno ponudbo tiskarskih storitev v 
obliki obiskov pri kupcih, na sejmih, organizirati večje predstavitve, predstaviti 
tiskarno na spletni strani, oglaševati v medijih, razpošiljati ponudbe skupaj s 
prospektnim materialom. 

• Predpostavka, da osebna prodaja kot način komuniciranja s kupci pridobiva 
čedalje večjo vlogo pred drugimi sestavinami komunikacijskega spleta, se 
potrdi, ker je analiza ankete pokazala, da imajo kupci raje osebne obiske 
prodajnega predstavnika, saj pred nakupom od njega pričakujejo strokovno 
svetovanje ter možnost, da jim podrobno pojasni prednosti svežnja storitev. Za 
doseganje učinkovitosti je pomembno, da na potrošnike vplivamo z večimi 
komunikacijskimi orodji, tako z oglaševanjem, odnosi z javnostmi kot z 
neposrednimi trženjem in pospeševanjem prodaje. Kombinacija komunikacijskih 
orodij omogoča vzpostavitev ravnotežja med stroški komuniciranja in 
odzivnostjo na kratek in dolgi rok. 
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5 OSEBNA PRODAJA KOT NAČIN NEPOSREDNEGA TRŽENJA 
TISKARSKIH STORITEV 

5.1 Vloga in pomen osebne prodaje 
Podjetja so za prodajo svojih izdelkov vedno uporabljala prodajne predstavnike, 

vendar sta se vloga in pomen osebne prodaje v zadnjem času bistveno povečala. Prodaja 
je postala ozko grlo vseh dejavnosti podjetja, saj sta od uspešne prodaje odvisna njegov 
obstoj in nadaljnji razvoj. V večini proizvodnih podjetij ni več odločilno vprašanje, 
kako in koliko izdelkov proizvesti, ampak komu in kdaj te izdelke prodati. Zato 
posvečajo podjetja vse več pozornosti osebni prodaji, to je neposrednemu kontaktiranju 
prodajnega osebja s potencialnimi kupci , torej z drugimi podjetji. Pri tem pripisujejo 
osebni prodaji večjo vlogo kot pospeševanju prodaje, oglaševanju ali stikom z 
javnostmi. 

Osebna prodaja ima številne prednosti pred drugimi sestavinami komunikacijskega 
spleta za storitve, in sicer: 

• omogoča izboljšanje medsebojnih odnosov; 
• razširjanje ponudbe tudi na druge storitve, saj imajo izvajalci storitve ali 

kontaktno osebje priložnost, da stranki podrobno pojasnijo prednosti svežnja 
storitev;  

• omogoča svetovanje in spremljanje izvajanja storitev; 
• ustvarja osebni stik in možnosti za hitro prilagajanje;  
• omogoča različna razmerja med sodelujočimi in od nasprotne strani zahteva 

pozitivni ali negativni odziv med samim prodajnim procesom. 

Uspešno podjetje bo čedalje bolj odvisno od sposobnosti prodajnega osebja, da s 
svojimi kupci ustvari pozitivne dolgoročne odnose. Osebna prodaja temelji na posebni 
prodajni tehniki in psihologiji prodajanja, vendar ni splošno uveljavljene definicije, kaj 
je osebna prodaja. Praviloma opredeljujemo osebno prodajo kot neposredno osebno 
komuniciranje z eno ali več osebami zaradi doseganja ugodnega prednakupnega 
vzdušja, sklepanja takojšnje prodaje, vzdrževanje ponakupnega zadovoljstva, ali 
razvijanja dolgoročnih odnosov, katerih posledica bo sklenitev prodaje. Kakovostna 
osebna prodaja zahteva veliko komunikacijskih in marketinških ter strokovnih znanj in 
tako ugodno vpliva na razvoj dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji in potrošniki.  

Pomen osebne prodaje narašča tudi zato, ker postajajo prodajni trgi podjetja vse bolj 
zasičeni, ker se ponudbe konkurentov vse manj razlikujejo glede funkcionalnosti 
izdelkov in cen, ker zahtevajo novi izdelki dodatna pojasnila in nenazadnje, ker sedanji 
trgi postopno stagnirajo in mora podjetje namesto njih poiskati nove (Potočnik 2002, 
378).  
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Osebna prodaja je pomembna v številnih storitvenih dejavnostih, zlasti, če storitev 
posreduje kontaktno osebje in ne tehnične naprave, kadar je nujen osebni stik med 
izvajalcem storitve in porabnikom ter ko je porabnik vključen v proces izvajanja 
storitve. Načela osebne prodaje so torej usmerjena k transakcijam. To pomeni, da je cilj 
prodajnega osebja zaključiti določeno prodajo z odjemalcem. Vendar v številnih 
primerih podjetje ne teži zgolj k prodaji. Opredeli pomembnejšo stranko, ki jo želi 
pridobiti in jo streči. Podjetje bi rado pokazalo, da lahko odlično ugodi njenim 
potrebam, še zlasti, če lahko vzpostavita odnos, ki temelji na zaupanju. Vse več podjetij 
zdaj ne daje prednosti  trženju s poudarkom na transakciji, ampak trženju, ki temelji na 
odnosih. Današnji kupci so veliki, pogosto delujejo globalno, to pomeni, da mora 
dobavitelj prodajati in dobavljati izdelke in storitve na različne kraje, ter je sposoben se 
hitro odzvati in rešiti probleme, nastale na različnih koncih. Sposobni so tesno 
sodelovati z odjemalci in njihovimi skupinami, da izboljšajo izdelke in postopke. 
Trženje na osnovi odnosov temelji na načelu, da pomembne stranke nenehno 
potrebujejo osredotočeno pozornost. Prodajno osebje mora ključne stranke spremljati, 
poznati njihove probleme in jim biti pripravljeno streči na več načinov.  

5.2 Načini osebne prodaje 
Prodajno dejavnost podjetja je mogoče deliti po nekaj kriterijih. Najpogosteje jo 

razdelimo po kraju prodaje, po načinu sporazumevanja in po vrstah izdelkov, ki jih 
prodajamo. 

1. Kraj prodaje: razlikujemo notranjo in zunanjo prodajno dejavnost podjetja. Pri 
notranji se vrši prodaja v prodajni službi podjetja, tako da prodajno osebje 
sprejme kupce iz drugih podjetij in jih seznani s svojo ponudbo. Interes za 
sklenitev prodajnega posla je na strani kupca, ki išče ponudbo prav s svojim 
obiskom pri prodajalcu. Pri zunanji prodaji se vloga zamenja, saj je prodajni 
zastopnik tisti, ki obišče kupca ter ga skuša s svojim obiskom prepričati v nakup. 

2. Način sporazumevanja: med prodajalcem in kupcem razlikujemo neposredno in 
posredno prodajo. Kadar poteka direktna komunikacija med prodajalcem in 
kupcem, takrat govorimo o neposredni prodaji. Pri posredni prodaji prodajalec 
in kupec komunicirata prek posrednikov, kot so zastopniki, trgovskimi 
posredniki, predstavniki itd., ali po internetu in z elektronsko pošto, ki 
omogočata prodajo na daljavo. 

3. Vrsta izdelka ali storitve: razlikujemo osebno prodajo investicijske opreme in 
storitev, za katere je značilno sodelovanje strokovnjakov pri  nabavni in prodajni 
strani ter visoka usposobljenost prodajalca in kupca. Potem razlikujemo še 
osebno prodajo potrošnih dobrin v trgovinah na debelo in na drobno. 
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4. Kombinirana osebna prodaja: v praksi se vse bolj uveljavlja kombinacija prej 
navedenih oblik. Prodajni predstavniki se praviloma specializirajo za prodajna 
območja in izdelke ali za prodajna območja in kupce na teh območjih.  

5. Uporaba osebnih računalnikov pri prodaji: učinkovitost prodajnega osebja se je 
povečala s prenosnimi osebnimi računalniki, ki prodajnemu osebju zagotavljajo 
podatke o cenah, prodajnih pogojih in zalogah, ki so ključnega pomena v 
prodajnem procesu. Tako so sproti seznanjeni z ažurnimi podatki za svoje delo 
pri sklepanju prodajnih poslov. Uporaba sodobne telekomunikacijske 
tehnologije, kot je elektronska pošta zagotavlja prodajnemu osebju višjo stopnjo 
postrežbe kupcev, hitrejši pretok informacij, takojšen prenos dokumentacije in 
zelo pomembna prednost je zmanjševanje prodajnih stroškov. Za prodajno 
osebje na terenu pomeni neposredna povezava prek prenosnega računalnika z 
bazo osrednjega računalnika v podjetju veliko prednost, saj imajo podporo pri 
odločanju v dvomljivih situacijah, hitreje izpolnjujejo naročila ter zmanjšajo se 
napake v povezavi s količino, kakovostjo, dobavnimi pogoji, ceno ter popusti 
itd.. 

5.3 Motiviranje prodajnega osebja 
 Motivacija je vprašanje, s katerim se ukvarjajo v vsakem podjetju, najsi bo veliko 

ali majhno. Pomembno je, da podjetje zna odkriti, kaj delavcem najbolj ustreza in v čem 
so njihovi delavci najboljši, saj so motivirani zaposleni bolj učinkoviti, imajo višjo 
storilnost, dosegajo višjo stopnjo prisotnosti, njihovo delo je bolj kakovostno in so tudi 
bolj pripravljeni sodelovati in sprejemati spremembe. Nič manj pomembno pa ni, da 
znamo privabiti v podjetje najsposobnejše strokovnjake in jih s primernim 
motivacijskim sistemom tudi obdržati. Res je, da motivacija pri zaposlenih niha in da je 
vzpostavljanje motivacije nenehen proces (Medic,www.gvrevija.com, 2004). 

 V teoriji velja, da je motivacija tista razsežnost, do katere se je posameznik 
pripravljen potruditi za doseganje cilja.  

Uhan (2000, 11) pravi, da je motivacija takšno zbujanje hotenj (motivov), nastalih v 
človekovi notranjosti ali njegovem okolju, na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo 
njegovo delovanje k cilju.  

Motivacijo lahko razumemo kot tristopenjski proces, kjer se kot prva pojavi notranja 
potreba, drugo vedenjsko delovanje za zadovoljitev te potrebe in nazadnje rezultat 
zadovoljena potreba in s tem zadovoljen človek (Halloran 1986, 233).  

Motivacija je subjektiven proces, ki poteka v vsakem človeku drugače, saj je glavni 
razlog, da človek deluje. Motivacija pripravi posameznika do tega, da svoje aktivnosti 
usmerja k zadovoljitvi svojih potreb.  

Za motiviranje je treba izpolniti vsaj nekaj predpostavk: ponuditi primerne nagrade, 
seznaniti delavce s tem, kako naj nagrade dosežejo, zagotoviti, da posamezniki 
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verjamejo, da so nagrade sposobni doseči ter da so nagrade poštene. Motivacija pa ne 
sme temeljiti le na denarju, temveč tudi na zadovoljstvu ob doseganju ciljev in na 
zanimivem ali raznolikem delu.  

Ključne sestavine motivacije so potrebe, nagrade, komunikacija in zaznava. Maslow 
zagovarja tezo, da bodo posamezniki motivirani, če nagrada zadovolji neizpolnjeno 
potrebo. Ko potrebo zadovoljimo, ta ne bo več motivirajoča, ampak bomo želeli 
zadovoljiti naslednjo raven potreb. Na drugi strani je Taylor, ki je deloval v 
Bethlehememski jeklarni (ZDA), utemeljitelj znanstvenega vodenja. Meni pa, da 
posameznike motivira predvsem denar. Tako jim je le treba pokazati najboljši način, 
kako naj delajo, da bi lahko povečali produktivnost, in jih nato ustrezno nagraditi. 
Mayo, ki je deloval v Howthornovih obratih, pa je utemeljitelj teorije medčloveških 
odnosov, po kateri velja, da imajo posamezniki socialne potrebe, ki se nanašajo na 
njihovo vključitev in delo v skupinah ter na upoštevanje njihovega mnenja. Znana je 
tudi Herzbergova dvofaktorska teorija, ki omenja higienike in motivatorje. Higieniki so 
dejavniki, ki preprečujejo nezadovoljstvo, kamor lahko uvrstimo denimo sprejemljive 
delovne razmere, pravila ali osnovno plačo. Na drugi strani so motivatorji, to pa so 
dejavniki, ki dejansko zadovoljujejo, če so prisotni, na primer odgovornost, priznanje ali 
napredovanje. Omeniti velja še Vroomovo teorijo pričakovanja, ki opredeljuje obseg, do 
katerega so posamezniki prepričani, da lahko dosežejo obljubljene nagrade, kar deluje 
motivirajoče. Če je njihovo pričakovanje veliko (prepričani so, da lahko dosežejo 
nagrade), bo motivacija velika. Če je njihovo pričakovanje, da lahko dosežejo nagrado, 
majhno, pa bodo temu primerno tudi manj motivirani. Pomembna pa je tudi teorija 
enakosti, ki pravi, da morajo biti nagrade poštene v primerjavi s tem, kar za svoje delo 
dobijo drugi. 

 Pri motiviranju zaposlenih je zelo pomembno, da motiviranje vodi k skupnim 
ciljem podjetja, ker če podjetje nima dobro oblikovanega sistema nagrajevanja in 
motiviranja, so zaposleni nemotivirani ali pa porabijo preveč energije za nepomembne 
aktivnosti. Zato, da bi vsakega zaposlenega najbolje motiviral, moramo preučiti razloge 
za delovanje posameznika v podjetju in njegove sposobnosti za delovanje.  

In kako je v praksi? V praksi je motivirajoče delo tisto, ki je raznolično, omogoča 
posameznikom primerno odgovornost in povratno informacijo, zagotavlja zaposlenim, 
da izvajajo celotno delovno nalogo in ne samo posamezne operacije, ter ima določen 
namen. Prodajni predstavniki delujejo v dinamičnem, stresnem okolju zunaj podjetja. 
Zato jih je potrebno spodbujati in opogumljati, da delajo, kakor najbolje znajo. Tu se 
pojavi, kot najbolj kritičen dejavnik motivacija. Prodajni vodja mora razumeti proces 
motivacije ter znati motivirati vsakega posameznika v želeni smeri. Kako motivirati 
zaposlene v podjetju, je odvisno od značilnosti podjetja ter od vsakega zaposlenega 
posebej. Podjetja se med seboj razlikujejo po kulturi, strukturi zaposlenih, vrstah 
vrednot, ki jih zaposleni zasledujejo in po gospodarskem ter ekonomskem državnem 
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sistemu, v katerem se podjetje nahaja. Tako kot podjetja se razlikujejo tudi posamezniki 
po sposobnostih, znanju, značaju, okolju, v katerem živijo, zato morajo biti tudi načini 
motiviranja posameznika različni.  

Motivacijo si predstavljamo kot količino energije, ki jo je prodajni predstavnik 
pripravljen vložiti v posamezne aktivnosti, povezane z delom. Sem lahko štejemo 
pridobivanje novih kupcev, obiski kupcev, pripravljanje ponudb in izpolnjevanje 
poročil. 

Oblikovanje motivirajočega dela obsega: 

• obogatitev dela – zaposlenim ponudimo bolj izzivalno delo z večjo 
odgovornostjo; 

• širitev dela – zaposlenim ponudimo več delovnih nalog na enaki ravni 
odgovornosti; 

• menjavo dela – zaposleni naj se sistematično gibljejo od enega k drugemu 
opravilu, kar zagotavlja različnost in pregled nad drugimi delovnimi področji v 
podjetju; 

• samostojne delovne skupine – skupinam naj bo dovoljeno, da same sprejemajo 
odločitve, na primer kaj bo kdo naredil, za uspeh je odgovorna celotna skupina; 

• delegiranje – nadrejeni naj zaupajo naloge podrejenim, to sprošča vodstveni čas 
in zahteva večjo odgovornost zaposlenih; 

• splošno usposabljanje – to je usposabljanje zaposlenih za različne naloge; 
• prenos pooblastil – pomeni dajanje pooblastil zaposlenim glede njihovega dela; 
• spremembo razmejitve opravil - z razmejitvijo opravil določamo sestavo ene 

delovne naloge v primerjavi z drugo; razmejitev opravil je lahko ovira, ki 
preprečuje, da bi zaposleni izvajali druge naloge; vodstvo naj se poskuša 
dogovoriti za spremembo razmejitve opravil in s tem povečati prilagodljivost. 

Gotovo je treba zagotoviti tudi stimulativno nagrajevanje, kar pomeni, da so 
zaposleni udeleženi pri dobičku in da prejmejo dodatno plačilo, če prehitijo postavljene 
cilje. Tako jih bo podjetje lahko pravilno usmerjalo, spodbujalo in z njihovim delom kar 
največ pridobilo. Ugotoviti moramo torej, v čem je nekdo res dober, in oceniti njegovo 
znanje, sposobnosti, interesno področje in delovne zmožnosti. Potem pa ga samo 
usmerimo na tiste projekte, kjer bomo lahko njegove sposobnosti kar najbolje izkoristili.  
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6 ZAKLJUČEK 

Kolikokrat smo v podjetju ugotovili, da nismo prišli do posla ali ga korektno 
izpeljali, ker je nastal med nami in potencialnim kupcem neustrezen odnos, morda celo 
konflikt? Ali pa smo kupca (pa ne iz ekonomskih razlogov) izgubili? Nismo se mu znali 
približati na pravi način? S pravimi ljudmi? Ali pa smo res veliko vlagali v odnos, pa 
dosegli bistveno manj ali celo nič od pričakovanega? 

Del sodobnega trženja se usmerja prav v pomen in analizo sistematične gradnje 
odnosov, ki jih podjetje razvija s svojimi odjemalci ali kupci. Za gradnjo trajnih in 
trdnih odnosov na trgu mora podjetje nadgraditi tradicionalno trženje v takšno 
integriranost odjemalcev in drugih udeležencev v poslovnih procesih, da bodo ti 
vključeni v razvoj podjetja, razvoj proizvodnje, prodaje, nabave – torej tudi v odločanje.  
Trženje, utemeljeno na odnosih, se nanaša na vse trženjske dejavnosti, usmerjene k 
ustanavljanju, razvijanju in vzdrževanju uspešnih menjav. Pri tem je bistvo vseh 
odnosov zaupanje, ki ga denimo dobavitelj ustvari z odjemalcem. Ne gre le za 
transakcijo, temveč za večsmerno interakcijo udeležencev v procesih trženja podjetja, v 
kateri se razvijajo neotipljivi viri konkurenčnih prednosti. 

Analiza raziskave je privedla do trditve, da morajo biti  tako elementi trženjskega 
spleta (cena, proizvod, prodajne poti, tržno komuniciranje) kot komunikacijskega spleta 
(osebna prodaja, oglaševanje, odnosi z javnostmi, neposredno trženje, pospeševanje 
prodaje) integrirani in med seboj uravnoteženi, saj je to predpogoj za njihovo 
učinkovitost. Izvajanje tržnih aktivnosti ima pomembno vlogo pri trženju tiskarskih 
storitev, saj tako obstoječi kot potencialni kupci zaznavajo tiskarno kot stalno 
prisotnega udeleženca na trgu, zato mora prodajno osebje vse napore vložiti v izvajanje 
le-teh. Rezultati ankete so pokazali, da so kupci ocenili kot najpomembnejše elemente 
storitve, kvaliteto izvedbe tiska, pravočasnost dobave in odzivnost na zahteve kupca ter 
da je osebna prodaja kot način komuniciranja s kupci na prvem mestu pred 
oglaševanjem. To pomeni, da pomen osebne prodaje narašča, saj kupci pričakujejo od 
prodajnega osebja, da jim bo pri nakupnih odločitvah svetovalo. Zato sem osebni 
prodaji namenil poglavje, v katerem sem podrobneje definiral njene bistvene 
značilnosti. Učinkovitost izvajanja osebne prodaje in drugih tržnih aktivnosti je odvisna 
od vloženega truda in motivacije prodajnega osebja. Podjetje bo čedalje bolj odvisno od 
sposobnosti prodajnega osebja, saj osebna prodaja zahteva veliko komunikacijskih in 
marketinških ter strokovnih znanj ter tako ugodno vpliva na razvoj pozitivnih 
dolgoročnih odnosov s svojimi kupci. Glede na to trditev so kupci v anketi v večini 
izrazili, da je strokovno svetovanje s strani prodajnega osebja zelo pomemben element 
storitve, saj je v tiskarstvu kupec od samega začetka vključen v proces izvajanja 
storitve.  
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Zaključimo z dejstvom, da je za tiskarno Grafika Soča bistvenega pomena izvajanje 
tržnih aktivnosti, saj je na konkurenčnih trgih že preživetje podjetja vse teže dosegljiv 
cilj. In preživela bodo podjetja, ki imajo zveste porabnike. Ti so edina stalnica in vse 
redkejša dobrina na sodobnih trgih, kjer za prostor v porabnikovi denarnici tekmuje 
čedalje več konkurentov. Zato podjetja, ki porabnike obravnavajo kot eno ključnih 
naložb, vedo, kakšen dobiček jim prinaša določen porabnik med življenjskim ciklom in 
tudi koliko znaša strošek, da se ga pridobi.  
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ANKETA - OCENJEVANJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV V TISKARNI 
GRAFIKA SOČA D.D. V LETU 2004 

 
 
Navodila za izpolnjevanje ankete: 
 
V stolpec POMEMBNOST ZA KUPCA vpišite, koliko je posamezen element za 

vas pomemben v okviru celotne storitve. Številke pomenijo naslednje: 
5 – odločujoč   
4 – zelo pomemben   
3 – pomemben   
2 – komaj pomemben   
1 – nepomemben 
 
V stolpec UČINKOVITOST IZVEDBE vpišite, kako s posameznim elementom 

naše storitve izpolnjujemo vaša pričakovanja. Številke pomenijo naslednje: 
5- zelo dobro    
4- dobro    
3- zadovoljivo    
2- slabo    
1- zelo slabo   
 
 
 Element storitve tiskarne 

 
Pomembnost 

za kupca 
Učinkovitost 

izvedbe 
1. Kvaliteta izvedbe storitev tiska   
2. Kvaliteta izvedbe storitev vezave tiskovin   
3. Pravočasnost dobave tiskovin   
4. Cena naših storitev   
5. Odzivnost na vaše zahteve   
6. Razpoložljivost prodajnega osebja   
7. Strokovnost prodajnega osebja   
8. Prijaznost osebja   
9. Reševanje reklamacij   
10. Enostavnost poslovanja z nami   
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11. Kakšno podporo potrebujete s strani prodajnega oddelka: 

 □ predstavitve naših storitev 

 □ strokovno svetovanje  

 □ prospektni material 

 □ sejemske predstavitve 

 drugo:___________________________________________________________
______________________________________________________________________     
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

          
12. Kateri od načinov komuniciranja s kupci se vam zdi najpomembnejši: 

 □ osebni obiski kupcev 

 □ pisne ponudbe 

 □ oglaševanje v revijah 

 □ komercialni dnevi (dnevi odprtih vrat) 

 □ internet strani 

 □ trženje storitev preko elektronske pošte 

 
13. Koliko vam pomeni bližina dobavitelja: 

□ odločujoča   

□ zelo pomembna  

□ pomembna   

□ komaj pomembna   

□ nepomembna 
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14. Pripombe, komentarji in predlogi za izboljšave: 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 
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