
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 
 

 
TINA BIRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2018 

TI
N

A
 B

IR
SA

 
20

18
 

D
IP

LO
M

SK
A

 N
A

LO
G

A
 



 

  



 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomska naloga 

 

POSPEŠEVANJE PRODAJE V IZBRANEM 

PODJETJU 
Tina Birsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2018     Mentor: doc. dr. Armand Faganel 
  



 

  



 

III 

POVZETEK 

Živimo v dobi, v kateri je uporaba interneta in družbenih omrežij postala neizogibna. Do 
želenih informacij in novih spoznanj večinoma dostopamo po internetnih omrežjih, ki so 
zmanjšala vpliv vseh mej, tako geografskih kot tudi mej na področju trgovinskih trgov. Prav 
zaradi tega na porabnika prežijo najrazličnejše ponudbe trgovcev, katerih naloga je oblikovati 
takšno ponudbo, ki bo v očeh porabnika doprinesla največ koristi v pravem razmerju kvalitete 
in cene. Pri tem jim je v veliko pomoč trženjsko komuniciranje, uporaba njegovih orodij pa je 
ključ do uspeha. Odločitev podjetja, katera orodja naj uporabi, je odvisna predvsem od 
zastavljenih ciljev podjetja. Orodja trženjskega komuniciranja žanjejo čedalje večje uspehe, 
njihova uporaba je vse pogostejša, saj daje hitre, predvsem pa kratkoročne rezultate. Eno 
izmed najpogosteje uporabljenih orodij je pospeševanje prodaje. V diplomski nalogi smo tako 
predstavili in raziskali orodja pospeševanja prodaje v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., ki 
na ta način poskušajo ohraniti svojo konkurenčnost, informirajo porabnike o svojih izdelkih, 
pridobivajo nove in ohranjajo stare kupce. Ker je na trgu konkurenca vsak dan močnejša, 
morajo trgovine vedno znova iskati nove in zanimive ideje, ki bodo zadovoljile vsako željo 
porabnika. 

Ključne besede: trženje, trženjsko komuniciranje, orodja trženjskega komuniciranja, 
pospeševanje prodaje, porabnik 

SUMMARY 

We live in an era in which the use of internet and social networks has become inevitable. 
Information and new findings are mostly accessed through the internet that has diminished the 
importance of all borders, geographical as well as in the area of merchant markets. That is the 
reason why consumers are preyed upon by widely various merchant offers with a goal to 
create an offer that will bring the best results in terms of price/quality ratio. The merchants 
rely predominantly on market communication. Its tools are the key to success. The decision of 
a company on which tools to use depends mostly on their goals. Marketing communication 
tools are getting more and more successful. Their use is ever more common due to the fact 
they give quick and short-term results. One of the most widely used such tools is sales 
promotion. The tools of sales promotion in shops of Kompas Shop, d. d., have been presented 
and investigated in the thesis. The company tries to keep its competitiveness, inform 
consumers about their products as well as attract new and keep old customers. Due to the 
continuous increase of competition in the market, shops need to find new and interesting ideas 
that will satisfy every customer’s needs. 

Key words: marketing, market communication, marketing communication tools, sales 
promotion, consumer  
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1  UVOD 

V zadnjem času je na slovenskem trgu veliko število ponudnikov trgovskih storitev. Poleg 
domačih ponudnikov vanj vstopa tudi vse več tujih, zato se na trgu odvija pravi boj za 
vsakega porabnika posebej. Porabnik ima tako poglavitno vlogo in moč, saj je prav on tisti, ki 
se odloča, kje in zakaj bo nekje kupoval. Zaradi vse boljše informacijske tehnologije je postal 
porabnik dobro obveščen o ponudbi in posledično veliko previdnejši ter zahtevnejši. Za svoje 
nakupe ima vedno manj časa, zato od ponudnikov storitev in proizvodov želi takšne ponudbe, 
ki bodo na enem mestu zadovoljile čim več njegovih potreb. 

Trgovska podjetja morajo zato najti način, da se porabniku približajo. Znati jim morajo dobro 
prisluhniti, da lahko uresničijo njihove zahteve, in še več, znati morajo celo preseči njihova 
pričakovanja. Zadovoljni porabniki so za podjetja kandidati za ponoven nakup in za širjenje 
pozitivnih informacij (Musek Lešnik 2008, 16–24). Da bi jim to uspelo, se poslužujejo 
različnih trženjskih prijemov, s katerimi skušajo vplivati na povečanje prodaje in s tem 
povečati svoj tržni delež. Velik poudarek dajejo na trženjsko komuniciranje. Le to vsebuje 
različna orodja, med katerimi je pospeševanje prodaje čedalje bolj priljubljeno. Tako se 
trgovci poslužujejo raznih prodajnih tehnik pospeševanja prodaje, kot so vzorci, kuponi, 
darila, cenovni paketi … (Potočnik 2001, 289). To pa ni vedno dovolj, zato neprestano iščejo 
nove načine, kako zadovoljiti čim več potreb potencialnih porabnikov. Podjetja namenjajo 
veliko sredstev pospeševanju prodaje, saj so njegova orodja relativno enostavna za uporabo in 
dajejo takojšnje rezultate. Učinki pospeševanja so na žalost večinoma kratkotrajni (Kotler 
2004, 612). V podjetjih uporabljajo poleg orodij, ki so usmerjena na porabnika, tudi orodja, 
usmerjena na svoje prodajno osebje. To z raznimi izobraževanji usposabljajo za prave mojstre 
prodajnega procesa. Uporaba takega načina pospeševanja prodaje je relativno poceni, zato je 
v današnjem času vedno bolj v uporabi (Potočnik 2001, 289). 

1.1   Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je učinkovito preučiti obstoječe načine pospeševanja prodaje v 
trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., in ugotoviti vpliv pospeševanja prodaje na odločitev 
končnega porabnika za nakup. 

Cilji: 
− preučiti literaturo domačih in tujih avtorjev na temo pospeševanje prodaje in njegov vpliv 

na končne porabnike; 
− raziskati in navesti načine pospeševanja prodaje;  
− opredeliti metode pospeševanja prodaje v izbrani družbi Kompas Shop, d. d. in preučiti 

odziv porabnikov na obstoječe metode pospeševanja prodaje; 
− s pomočjo rezultatov podati predloge za izboljšanje trenutnega stanja. 
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1.2  Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V diplomski nalogi smo s pomočjo domače in tuje literature predstavili pospeševanje prodaje. 
Teoretični del temelji na opisovanju, pri katerem smo povzemali, analizirali in interpretirali 
spoznanja in stališča različnih avtorjev. Teorijo smo povezali s praktično uporabo v trgovinah 
družbe Kompas Shop, d. d. V raziskovalnem delu je bila uporabljena metoda spletnega 
anketiranja. Namen anketnega vprašalnika je bil pridobiti osebna mnenja o pospeševanju 
prodaje na splošno, poleg tega pa tudi mnenja o pospeševanju prodaje v trgovinah družbe 
Kompas Shop, d. d., in sicer na vzorcu najmanj osemdesetih obstoječih in potencialnih 
porabnikov trgovin družbe Kompas Shop, d. d. Del anketnih vprašalnikov je bil posredovan 
osebno v trgovini družbe Kompas Shop, d. d., preostali del pa po družbenih omrežjih in na 
elektronske naslove posameznikov. 

1.3  Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Poslovalnice se nahajajo na obmejnih območjih Slovenije. V raziskavi smo se osredotočili 
zgolj na goriško regijo, kjer sta locirani dve trgovini družbe Kompas Shop, d. d.; tretjo so v 
letu 2017 zaprli. Iz tega razloga pridobljenih rezultatov in ugotovitev ne moremo posplošiti na 
vse ostale regije. Družba v svojih trgovinah beleži visok obisk tujih strank, ki je istočasno 
odvisen od same lokacije trgovine in letnega časa; sami smo se v raziskavi omejili zgolj na 
slovenske stranke. Zaradi podobnega prodajnega programa imajo trgovine v neposredni 
bližini veliko konkurence, ki je nismo neposredno opisovali. 

Predpostavke: 
− porabniki dobro poznajo trgovine družbe Kompas Shop, d. d., in vanje radi zahajajo; 
− pospeševanje prodaje je v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., dobro vpeljano; 
− izboljšanje nabora metod in pristopov k pospeševanju prodaje poveča pozitiven odnos 

porabnika. 

Omejitve: 
− nabor razpoložljivih podatkov, ki so poslovna skrivnost podjetja in niso namenjeni javni 

rabi; 
− v očeh porabnika je cena še vedno najpomembnejši faktor pri odločitvi za nakup; 
− subjektiven odnos porabnika do trgovin pri reševanju anketnega vprašalnika. 
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2 TRŽENJE IN TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE  

Če želimo podrobneje preučiti pospeševanje prodaje, moramo najprej razumeti in spoznati, 
kaj je trženje. V domači in tuji literaturi najdemo veliko razlag besede trženje, ki pa se med 
seboj razlikujejo. V naslednjem poglavju bomo zato predstavili nekaj izmed teh razlag in 
poskušali razumeti, kaj na samo razlago vpliva. Opisali bomo orodja trženja in dejavnike, ki 
vplivajo na samo izbiro teh orodij. 

2.1  Trženje 

Beseda trženje izvira iz anglosaksonskega izraza marketing, ki je nastal iz besede the market, 
kar v slovenskem jeziku pomeni trg, tržišče. V Sloveniji avtorji različnih literatur uporabljajo 
oba izraza, in sicer tako izraz marketing kot tudi njegov prevod trženje. V nadaljevanju 
diplomske naloge bomo uporabljali slovenski izraz trženje. Prvo uporabo besede trženje lahko 
zasledimo  v ameriški strokovni literaturi šele v začetku 20. stoletja. Vse od takrat pa so si 
razlage posameznih avtorjev neenotne, zato je moč najti veliko število različnih razlag. Na 
samo razlago besede so skozi čas vplivale predvsem spremembe, ki so se odvijale tako na 
lokalnem kot tudi globalnem trgu. Številni avtorji trženje posplošujejo in ga nadomeščajo kar 
z izrazoma prodaja in oglaševanje. Spet drugi takšni razlagi nasprotujejo in trženje 
opredeljujejo kot skupek poslovnih dejavnosti podjetja, ki so povezane predvsem s samo potjo 
izdelkov in storitev, vse od njihovega nastanka pa do končnih porabnikov. Takšna razlaga ima 
veliko pomanjkljivosti, saj je zelo ozko usmerjena in nakazuje na to, da trženje predstavlja 
zgolj eno izmed poslovnih funkcij v podjetju. Pri preučevanju domače in tuje literature tako 
naletimo na vprašanje, ali prava razlaga besede trženje dejansko obstaja. Najbolj nas prepriča 
razlaga, ki trženje opredeljuje kot način razmišljanja. V nadaljevanju sledi predstavitev 
nekaterih razlag, tako domačih kot tudi tujih avtorjev. 

Če povzamemo enega izmed vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja trženja Philipa 
Kotlerja (2004, 9), lahko trženje opredelimo na dva načina, in sicer družbeno ali managersko. 
Za družbeno razlago velja, da je trženje proces, ki je lahko družbeni ali vodstveni. Pri tem gre 
za proizvajanje in menjavo izdelkov, predvsem pa njihovih vrednosti, z namenom zadovoljiti 
porabnikove potrebe in želje. Razlaga managerskega načina pa trženje opredeljuje kot način 
prodajanja izdelkov, pri čemer pa sama prodaja ne predstavlja najpomembnejšega dela 
trženja. Kot zatrjuje Kotler (2004, 9), predstavlja prodaja zgolj rezultat ustreznega trženjskega 
načina razmišljanja, ki temelji na samem poznavanju, predvsem pa razumevanju porabnikov. 
Slovenska avtorica Konečnik Ruzzier (2011, 4) v svoji opredelitvi trženja združuje oba 
pogleda na trženje. Tako pojem trženja razlaga kot proces prostovoljne menjave med 
ponudniki in porabniki izdelkov in storitev, pri čemer je ključnega pomena zadovoljstvo obeh 
strani v procesu menjave. Zato je pomembno, da ponudniki nudijo izdelke in storitve, ki 
porabniku zagotavljajo potešitev njegovih potreb in želja, s tem pa posledično prispevajo k 
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maksimalnemu zadovoljstvu porabnika. Pri tem morajo ponudniki opredeliti cilje samega 
trženja in na podlagi njih uporabiti ustrezno kombinacijo orodij trženjskega spleta na način, ki 
jim bo zagotavljal dobičkonosnost na dolgi rok. Trženjski splet pa pomeni posebno 
kombinacijo sestavin trženja, ki jo podjetje oblikuje, ker želi vplivati na povpraševanje po 
svojih izdelkih. Sestavljen je iz kombinacije tržnih spremenljivk, ki jih mora podjetje 
nadzirati, uporabljati in med seboj povezovati na način, ki bo dosegal želeno raven prodaje na 
svojem ciljnem trgu. Tržniki ga na kratko opisujejo kot splet, sestavljen iz štirih P-jev, ki jim 
dodajajo še tri P-je, in sicer ceni, izdelku, prodajnim potem in trženjskemu komuniciranju 
dodajajo še ljudi, postopke in fizične dokaze (Vukasović in Jagodič 2017, 110). Mnogi se 
sprašujejo, kaj črka P sploh predstavlja. Gre za to, da so vse besede prevedene iz angleškega 
jezika, v katerem pa se začenjajo na črko »p«. Njihovo razlago so tako preprosto poenostavili 
in okrajšali. 

2.2  Trženjsko komuniciranje 

Že sama beseda komuniciranje nam pove, da želimo nekaj sporočati oziroma izmenjati 
informacije. Gre torej za proces, čigar namen je pridobiti, preučiti, in izmenjavo informacij 
med vsaj dvema osebama. Tako kot pri besedi trženje tudi pri trženjskem komuniciranju 
najdemo številne razlage samega pojma.  

Harrell (2002, 430) trženjsko komuniciranje razlaga kot izmenjavo mnenj med dvema ali več 
stranmi. Po njegovem mnenju trženjsko komuniciranje predstavlja bistvo razvijanja tesnih 
odnosov med ponudniki in porabniki, saj se brez ustreznega komuniciranja ne moremo 
približati porabnikom, na katere želimo vplivati. Tržniki skušajo tako s pomočjo trženjskega 
komuniciranja porabnike predvsem izobraževati, ozaveščati in opominjati na svoje ponudbe.  

Shimp (2003, 3) razlaga, da trženjsko komuniciranje predstavlja orodja oziroma nabor orodij 
trženjskega spleta, katerih namen je vplivati predvsem na samo porabnikovo odločitev glede 
izbire med različnimi blagovnimi znamkami, ki so mu na voljo. Pojasnjuje tudi, da imajo 
orodja trženjskega komuniciranja ključen pomen pri uspehu trženja v podjetju. 

Kotler (2004, 564) trdi, da je trženjsko komuniciranje pomembno na vseh stopnjah dialoga 
med ponudniki in njihovimi porabniki. Tako mora trženjsko komuniciranje podpirati čisto vse 
stopnje prodajnega procesa, od predprodaje, samo prodajo in obdobje po prodaji. Trženjsko 
komuniciranje mora biti vsestransko zasnovano, in sicer na način, da lahko tudi kupci 
dosežejo ponudnike in ne zgolj tako, da ponudniki dosegajo kupce. Pri izvajanju trženjskega 
komuniciranja moramo najprej natančno preučiti, kaj vse vpliva na porabnikov čustven odziv 
do izdelka in ponudnika izdelka. Tržnike zanima, kaj na porabnike najbolj vpliva v samem 
procesu odločitve, na vsaki stopnji nakupnega procesa. Velik poudarek dajejo predvsem 
izkušnjam porabnikov in njihovim vtisom o določenih izdelkih.  
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Potočnik (2005) pa pravi, da je trženjsko komuniciranje zapleten proces, ki obsega 
organizacijo, metode, sredstva in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o značilnostih 
izdelka z namenom, da se porabnik lažje in hitreje odloči za nakup. Pri tem pa si ponudniki 
vprašanja, ali naj s porabniki sploh komunicirajo, ne postavljajo. Sprašujejo se, kakšne 
informacije, predvsem pa, kako pogosto naj o sebi in svojih izdelkih informacije sporočajo, da 
bojo na porabnike čim bolj pozitivno vplivali. Na podlagi posredovanih informacij skušajo 
tako ustvariti pozitivno mnenje o določeni stvari, pri tem pa je bistven sam pomen informacij. 
Potočnik zatrjuje, da lahko komuniciranje najlažje opišemo kot proces, v katerem sporočilo 
kodiramo, ga prenesemo po posrednikih (medijih) do prejemnika, ki to sporočilo dekodira in 
se nato nanj bodisi odzove bodisi ne. Sam proces opisuje na naslednji način. Komuniciranje 
se začne, ko pošiljatelj, ki je lahko posameznik, skupina ali podjetje, pošlje sporočilo 
prejemniku. Prejemniki so lahko prav tako posamezniki, skupine ali podjetja. Pošiljatelj 
sporočilo najprej kodira na način, da ga bo prejemnik znal dekodirati. Če prejemnik zaradi 
nerazumevanja znakov ali simbolov sporočilo narobe razume, je prišlo do motnje, te pa lahko 
nastanejo v katerikoli fazi komunikacijskega procesa in s tem sprožijo napačno razumevanje 
samega sporočila. Sporočilo nato pošlje po posredniku, ki je najpogosteje sredstvo javnega 
obveščanja, kot so televizija, radio, razni časopisi in revije. Če sporočilo pošljemo po enem 
izmed omenjenih načinov, lahko govorimo o neosebni komunikacijski poti. Ko pa gre za 
komunikacijo med dvema ali več osebami, ki si med seboj neprestano izmenjujejo sporočila, 
govorimo o osebni komunikacijski poti. Osebna komunikacijska pot je zelo učinkovita, saj na 
predstavitev samega sporočila lahko osebno vplivamo.  

Sodobna tržnica Konečnik Ruzzier (2011, 207) pravi, da trženjsko komuniciranje predstavlja 
najvidnejši element trženjskega spleta. Njegov pomen je zato nepogrešljiv, njegovo delovanje 
pa mora biti popolnoma usklajeno z vsemi ostalimi elementi v komunikacijskem spletu. V 
zadnjem času se je trženjsko komuniciranje korenito spremenilo, kar je posledica sprememb 
na množičnem trgu porabnikov, kot ga avtorica v svojem delu imenuje. Ta pa se je začel 
drobiti na manjše segmente porabnikov. Posledično se tudi trženjsko komuniciranje oddaljuje 
od uporabe masovnih orodij komuniciranja in stremi k uporabi orodij, prilagojenih 
posameznemu segmentu porabnikov. V porastu je tako trženjsko komuniciranje, ki je 
prilagodljivo ciljnim porabnikom in z njimi gradi ter ohranja dolgoročne odnose. Na samo 
drobljenje trga pa najbolj vpliva uporaba sodobnih in izpopolnjenih orodij informacijske 
komunikacijske tehnologije, v nadaljevanju IKT. IKT postaja dostopnejša širši javnosti, 
predvsem pa olajšuje uporabo osebnih komunikacijskih poti. Uporaba IKT izničuje tudi meje 
med posameznimi ponudniki in porabnikom, kar pomeni, da se njihova medsebojna 
komunikacija iz monologa spreminja v dialog, posamezni nagovori ponudnikov pa v 
pogovore s porabniki, ki tako neomejeno komunicirajo s ponudniki, mediji in med seboj. Prav 
komuniciranje med porabniki ima v sedanjem času na trženjsko komuniciranje največji vpliv, 
saj se porabniki s pomočjo IKT hitreje, predvsem pa lažje povezujejo in izmenjujejo 
informacije med seboj. Izmenjujejo predvsem čustvene izkušnje, povezane z izdelki ali 
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storitvami določenega ponudnika, ki lahko bodisi pozitivno bodisi negativno vplivajo na samo 
podobo določenega ponudnika. 

2.3  Splet trženjskega komuniciranja 

Kot smo v prejšnjem odstavku spoznali, je trženjsko komuniciranje le ena od sestavin 
trženjskega spleta. 

 Zajema naslednja orodja: 
− oglaševanje; 
− pospeševanje prodaje; 
− odnose z javnostjo; 
− osebno prodajo; 
− neposredno trženje; 
− trženje od ust do ust; 
− interaktivno trženje. 

Vsa orodja trženjskega komunikacijskega spleta morajo med seboj delovati povezano. 
Povezana pa morajo biti tudi z ostalimi elementi trženjskega spleta, in sicer z izdelkom, s 
ceno, prodajno potjo, z ljudmi in s fizičnimi dokazi. Prav tej povezanosti tržniki posvečajo 
veliko pozornost, saj se zavedajo, da je prav od tega lahko odvisno, ali bodo uspešni ali ne. V 
diplomski nalogi smo se odločili, da bomo podrobneje opisali le pospeševanje prodaje, zato se 
bomo ostalih orodij trženjsko komunikacijskega spleta zgolj dotaknili. Preglednica 1 
prikazuje elemente, ki jih posamezna orodja vsebujejo in s katerimi si pomagamo pri 
trženjskem komuniciranju.  

Preglednica 1: Najpogostejša orodja komuniciranja 

Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje 

Odnosi z 
javnostmi Osebna prodaja Neposredno 

trženje 
Tiskani oglasi, 
oglasi na TV in 
radiu 

Nagradna 
tekmovanja, igre, 
promocije in 
degustacije 

Gradiva za 
predstavnike za 
tisk, glasilo 
podjetja 

Prodajne 
predstavitve 

Katalogi 

Zunanja stran 
embalaže 

Darila in vzorci Govori in 
seminarji 

Prodajna srečanja Naslovljena pošta 

Letaki v embalaži Sejmi in poslovne 
razstave 

Letna poročila in 
objave 

Programi spodbud Trženje po 
telefonu 

Filmi Kuponi Sponzoriranje Vzorci Spletni nakupi 
Brošure in 
knjižice 

Cenovni popusti Odnosi z lokalno 
skupnostjo in 
razni dogodki 

Sejmi in poslovne 
razstave 

TV nakupovanje 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje 

Odnosi z 
javnostmi Osebna prodaja Neposredno 

trženje 
Manjši plakati in 
letaki ter veliki 
plakati (»jumbo« 
plakati) 

Programi 
zvestobe 

Lobiranje  Sporočila po 
telefaksu 

Imeniki Vezani nakupi Celostna podoba 
podjetja 

 Elektronska 
sporočila 

Vir: povzeto po Kotler 2004, 564. 

2.4  Dejavniki izbire orodij trženjskega komuniciranja  

Tržniki v podjetjih morajo pri oblikovanju trženjsko komunikacijskega spleta preučiti številne 
dejavnike in jim določiti stopnje pomembnosti, saj lahko ti dejavniki na različne načine 
vplivajo na samo odločitev o izbiri orodij trženjskega komuniciranja. Radonjič in Iršič (2011, 
624) v svoji literaturi naštevata naslednje dejavnike: 
− določitev ciljne skupine, ki ji želimo poslati sporočilo; 
− opredelitev vseh ciljev komuniciranja; 
− izbira ustreznih komunikacijskih kanalov; 
− določitev celotnega proračuna, namenjenega komuniciranju; 
− izbor ustreznega komunikacijskega spleta; 
− izmera učinkovitosti samega komuniciranja. 

Pri določanju ciljne skupine prejemnikov sporočil morajo tržniki najprej ugotoviti, kakšno 
mnenje imajo porabniki o podjetju, kakšno podobo so si porabniki posledično ustvarili o 
njihovih izdelkih in kakšno mnenje ter podobo imajo o tekmecih podjetja. Predvsem je zanje 
pomembna stopnja naklonjenosti porabnika do izdelkov. 

Ko podjetje določi ciljno skupino, lahko opredeli cilje komuniciranja. Končni in ključni cilj 
komuniciranja je vedno dejanski nakup in zadovoljstvo kupca, ki ga doživi ob samem nakupu, 
vendar se tržniki čedalje bolj zavedajo, da le redka sporočila pripeljejo porabnika do 
dejanskega nakupa. Tržniki zato želijo s sporočili predvsem informirati potencialne porabnike 
o obstoju izdelka na trgu. S tem želijo vplivati na pridobitev njihove naklonjenosti in 
posledično porabnike prepričevati v nakup izdelka. Sporočilo, ki ga tržniki oblikujejo, mora 
biti sestavljeno tako, da ne pritegne zgolj pozornosti, predvsem mora ohraniti njihovo 
zanimanje in spodbuditi željo po tem izdelku ter posledično pripeljati porabnika do nakupa, ki 
je za sporočevalca ključni cilj (Vukasović 2012, 232).  

Oblikovanje sporočila sestavlja vsebina, zgradba, oblika in vir sporočila. Samo oblikovanje 
sporočila je ena izmed pomembnejših strateških odločitev tržnikov. V vsebino sporočila 
vključimo vse informacije, ki predstavljajo koristi za porabnike, porabnike motivirajo in 
spodbujajo ter nagovarjajo, zakaj naj bi sploh razmislili o izdelku oziroma ga preizkusili. S 
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takšnimi informacijami lahko vplivamo na razumske, čustvene ali moralne motive, ki vodijo 
porabnika do spodbud, ki ga nato privedejo do želenega vedenja. Razumske spodbude 
vplivajo na porabnikovo željo po koristnosti izdelka, čustvene vplivajo na pozitivna in 
negativna čustva, ki igrajo veliko vlogo pri odločitvi za nakup, moralne spodbude pa vplivajo 
na porabnikov občutek, kaj je zanj primerno in pravilno (Vukasović in Jagodič 2017, 132). 

Pri zgradbi sporočila morajo tržniki upoštevati predvsem naslednje strateške pristope 
(Radonjič in Iršič 2011, 626): 
− sporočilo, ki ga posredujejo, vsebuje zaključek sporočevalca ali pa je sporočilo 

posredovano brez zaključka, kar prejemniku sporočila omogoča, da si ustvari svoj 
zaključek; 

− sporočilo mora biti jasno in nedvoumno; 
− sporočilo mora poudarjati pozitivne lastnosti izdelka oz. njegove koristi; 
− najmočnejši argumenti so vedno predstavljeni pred manj močnimi;  
− predstavljeni so le pozivni argumenti. 

Oblika sporočila je odvisna od komunikacijskega sredstva in mora biti dovolj učinkovita za 
prejemnika. Z virom sporočila mislimo na to, kdo v komunikacijskem procesu sporoča 
informacije. Če sporočilo sporoča zanimiv vir, potem pri ciljni skupini vzbudi večjo 
pozornost in ima tudi boljši odziv. Ciljne skupine pri tem upoštevajo izkušenost, zanesljivost 
in všečnost. Če želimo doseči učinkovit prenos sporočila, mora sporočevalec izbrati tudi 
ustrezne komunikacijske kanale.  

Razlikujemo med dvema temeljnima skupinama komunikacijskih kanalov, in sicer osebnimi 
in neosebnimi. Osebni so tisti, pri katerih komunikacijski proces poteka neposredno med 
dvema ali več osebami (iz oči v oči, po telefonu, po pošti). Uporaba osebnih kanalov je 
pomembna predvsem v dveh primerih, in sicer, kadar se vsebina komuniciranja nanaša na 
izdelke velikih vrednosti, kjer je stopnja nakupnega tveganja visoka, ter, kadar se vsebina 
komuniciranja nanaša na izdelke, ki odražajo uporabnikov položaj ali okus. Neosebni 
komunikacijski kanali so tisti, pri katerih poteka komunikacija po posrednikih. Ti so lahko 
mediji, poslovne zgradbe in dogodki (Radonjič in Iršič 2011, 627). 

Ko zaključimo s stopnjo oblikovanja sporočila, moramo določiti komunikacijski proračun, ki 
ga bo podjetje namenilo oglaševanju. Ločimo štiri načine določanja višine proračuna za 
trženjsko komuniciranje (Radonjič in Iršič 2011, 627): 
− metoda razpoložljivih sredstev; ta način zanemarja naložbeno vlogo komuniciranja in 

njen neposredni učinek na obseg menjave, zato onemogoča dolgoročno načrtovanje 
trženjskega komuniciranja; 
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− metoda deleža od prodaje; podjetje določi delež sredstev za komuniciranje glede na 
tekočo ali predvideno prodajo; njena pomanjkljivost je, da prodajo obravnava kot vzrok 
za komuniciranje, in ne kot njeno posledico; 

− metoda primerjave s konkurenti; ta metoda predpostavlja, da tudi konkurenti ne vedo 
natančno, koliko sredstev je treba nameniti za komuniciranje; 

− metoda ciljev in nalog; ta metoda zahteva, da tržniki v podjetjih natančno opredelijo 
posamične cilje, določijo naloge, ki jih je treba izpeljati za dosego ciljev, in ocenijo 
stroške izvajanja teh nalog, saj je vsota stroškov podlaga za predlog komunikacijskega 
proračuna. 

Podjetja morajo poleg vsega upoštevati tudi dejstvo, da je treba razdeliti sredstva v okviru 
komunikacijskega proračuna med pet komunikacijskih orodij (oglaševanje, pospeševanje 
prodaje, neposredno trženje, osebna prodaja, odnosi z javnostjo), pri čemer morajo biti le-ta 
med seboj skladno povezana in usklajena.  

Sledi faza, v kateri izberemo komunikacijski splet z namenom, da bo sporočilo doseglo ciljno 
skupino. V tej fazi izberemo primerne medije, sprejmemo odločitve o dosegu, frekvenci in 
vplivu medija ter odločitve o časovnem poteku oglaševanja. Medije delimo na tradicionalne in 
digitalne. Med tradicionalne uvrščamo televizijo, radio, tiskane medije, javne in zasebne 
površine (površine za »jumbo« plakate, »billboarde« ali »citylighte«) ter neposredno pošto. V 
zadnjem času pa je v porastu predvsem izbira digitalnih medijev, saj so zanimivi zaradi 
številnih prednosti, ki jih omogočajo. Njihova najpomembnejša prednost je, da oglaševalci 
zelo natančno izberejo ciljne porabnike, ki jim želijo prenesti sporočilo. Pri registraciji na 
spletnih portalih je treba navesti številne podatke, kot so spol, starost, interesi, kar ima za 
oglaševalce velik pomen. Poleg tega imajo upravljavci spletnih strani in portalov dostop do 
vpogleda, kako pogosto uporabnik klikne na oglas na portalu, kar omogoča merjenje odziva 
uporabnikov. Oglaševanje na spletu je interaktivno in ciljni skupini omogoča, da sodeluje in 
celo soustvarja oglaševalsko kampanjo.  

Poznamo več načinov oglaševanja v digitalnih medijih, in sicer spletne pasice, oglase v 
pojavnih oknih, oglase v iskalnikih, oglaševanje po elektronski pošti, oglaševanje po 
mobilnem telefonu, deljenje video vsebin (Vukasović in Jagodič 2017, 134–135). Ko se 
podjetje odloča o kombinaciji komunikacijskega spleta, se mora opredeliti tudi o strategiji 
potiska (angl. push strategy) ali o strategiji potega (angl. pull stretegy). Za strategijo potiska 
so značilne ponudnikove tržne dejavnosti (prodajno oz. nabavno osebje in pospeševanje 
prodaje v trgovini), usmerjene k posrednikom, ki naj bi le te spodbudile, da izdelek naročijo 
in ga ponudijo končnim porabnikom. S strategijo potega pa ponudniki izdelek promovirajo 
neposredno pri končnih porabnikih z namenom doseganja velikega povpraševanja po njem. 
Strategija potega vključuje trženjske dejavnosti, predvsem oglaševanje in pospeševanje 
prodaje, ki so usmerjene h končnim porabnikom. Povzročili naj bi porabnikovo povpraševanje 
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po določenih izdelkih pri prodajalcih in posrednike tako spodbudili k naročanju izdelka pri 
ponudniku. Nekatera podjetja poskušajo uravnotežiti obe strategiji in ju uporabiti istočasno 
(Vukasović in Jagodič 2017, 136). 

Zadnja stopnja v procesu trženjskega komuniciranja je namenjena merjenju učinkovitosti 
komuniciranja, ki ga lahko spremljamo z določenimi kazalci, kot sta tržni delež in gibanje 
prodaje. Prav tako ga lahko merimo z anketiranjem ciljne skupine, ki ji zastavimo določena 
vprašanja, s katerimi želimo izvedeti predvsem (Vukasović in Jagodič 2017, 137): 
− ali porabniki sporočilo prepoznajo in se ga spominjajo; 
− kako pogosto so sporočilo bodisi videli ali slišali; 
− česa se iz sporočila spominjajo; 
− kakšne občutke jim sporočilo vzbuja; 
− kakšna so porabnikova sedanja stališča do izdelka oz. do podjetja v primerjavi s 

stališčem, ki so ga imeli pred sporočilom. 
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3 POSPEŠEVANJE PRODAJE 

Namen poglavja je spoznati samo razlago besede pospeševanje in njen pomen. Spoznati 
želimo, na kaj moramo biti posebej pozorni, ko želimo pospeševanje prodaje uporabiti, kako 
jo načrtujemo in kakšne rezultate prinaša.  

3.1  Opredelitev pospeševanja prodaje 

Beseda pospeševanje prodaje izhaja iz latinske besede »promovere«, ki v prevodu pomeni 
pomakniti naprej – s pomočjo nečesa drugega (Jančič in Žabkar 2013, 326). Pospeševanje 
prodaje sestavlja zbirka orodij, katere namen je predvsem kratkoročno spodbuditi porabnike k 
hitrejšim in večjim nakupom izdelka. Spodbuda, ki jo pospeševanje prodaje povzroča, je 
neposredna in povečuje osnovno vrednost izdelka, kar ugodno vpliva na odločitev porabnikov 
za nakup. Navadno gre za kratkoročne oblike spodbujanja hitrejšega in pogostejšega nakupa 
izdelka (Konečnik Ruzzier 2011, 218). Vzrok za izbiro orodij pospeševanja prodaje je lažje 
doseganje začrtanih prodajnih ciljev. Prodajalci tako uporabljajo razne vrste aktivnosti za 
pospeševanje prodaje, da bi pritegnili čim več porabnikov k prvemu nakupu, nagradili zveste 
porabnike ali povečali stopnjo ponovnih nakupov.  

Z uporabo privlačnih in drugačnih aktivnosti se porabnike lažje prepriča, da obiščejo prodajne 
prostore, in s tem se posledično povečuje ugled in prepoznavnost trgovine (Vukasović 2012, 
240). Hitra rast različnih oblik pospeševanja prodaje je privedla do nevarnosti, da se porabniki 
na pospeševanje ne bodo odzivali ali pa bo njihov odziv negativen. Podjetja morajo zato 
stalno prilagajati in spreminjati svoje prodajno-pospeševalne aktivnosti. Te morajo biti v 
skladu s spremembami, ki se odvijajo na ciljnih trgih. V pospeševanje prodaje tako sodijo vsi 
ukrepi, s katerimi si v prodajnem procesu pomagamo. Ukrepi so tako namenjeni prodajnemu 
osebju, trgovskim potnikom in zastopnikom ter posrednikom (zlasti trgovini), da uspešnejše 
izvršijo prodajni proces (Potočnik 2001, 147–148). John Egan (2007, 226) dodaja, da 
pospeševanje prodaje porabnikom ponuja nekaj več, in sicer dodano vrednost k nakupu, saj 
jih nagrajuje za njihovo odzivnost na izvajano pospeševanje prodaje določenega izdelka ali 
blagovne znamke. Velikokrat pospeševanje prodaje v očeh porabnika spodbuja željo po 
preizkusu novih izdelkov, bodisi zaradi nezadovoljstva z uporabo dosedanjih izdelkov bodisi 
zaradi radovednosti, saj znižanje cene izdelka zmanjšuje porabnikovo tveganje. Tako lahko 
porabnik preizkuša in išče sebi ustrezne izdelke po ugodnih in dostopnih cenah brez občutka 
slabe vesti (Harrell 2002, 478).  

Kotler (2004, 609) pravi, da se pospeševanja prodaje poslužuje večina organizacij, med njimi 
tudi nepridobitno naravnane, in sicer s sponzoriranjem različnih dogodkov (tombole, 
gledališke predstave, srečelovi). Zaznati je moč naraščajoči trend uporabe pospeševanja 
prodaje, saj mu podjetja namenjajo vedno večji delež proračuna, ki ga namenjajo trženjskemu 
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komuniciranju. Včasih so podjetja oglaševanju namenjala kar dve tretjini vseh sredstev za 
trženjsko komuniciranje, sedaj pa je razmerje ravno obratno, saj pospeševanju prodaje 
podjetja namenjajo dve tretjini ali celo več. Pri uporabi orodij pospeševanja prodaje pa 
moramo biti posebej pazljivi, saj lahko s pretirano uporabo znižanih cen tudi negativno 
vplivamo na odnos porabnika do določene blagovne znamke ali izdelka. Porabniki lahko 
blagovno znamko ali izdelek označijo kot manj vreden oziroma cenen in se bodo za njihov 
nakup odločali zgolj v primerih, ko bo izdelek v raznih cenovnih akcijah. Za ugledne 
blagovne znamke je zato zelo tvegano uporabljati pospeševanje prodaje daljši čas, tržniki 
svetujejo, da je čas njegove uporabe omejen na največ 30 odstotkov vsega časa, ki ga podjetja 
namenjajo pospeševanju prodaje (Kotler 2004, 609). 

3.2  Pomen pospeševanja prodaje 

Pomen pospeševanja prodaje se je sčasoma zelo spremenil. V preteklosti je predstavljalo zgolj 
trženjsko orodje, ki so ga podjetja uporabljala kot »pomožni načrt«. V današnjem času pa 
pospeševanje prodaje pridobiva na pomenu, razloge za to lahko pripišemo predvsem 
porabnikom. Ponudniki porabnike zasipajo z oglasi in raznimi sporočili, ki nanje prežijo z 
vseh strani, kar je privedlo do izničenja razlik med proizvajalci in njihovimi izdelki v 
posameznih kategorijah. Posledično porabniki manj zaznavajo sporočila, ki jih s pomočjo 
oglasov sporočajo ponudniki. Zaradi velike konkurence in izničevanja mej med posameznimi 
trgi ponudniki stremijo k čim bolj kvalitetnim ponudbam po ugodnih cenah, prav na cene pa 
so porabniki najbolj občutljivi.  

Zato morajo ponudniki uporabljati orodja pospeševanja prodaje na pravi način, saj spodbujajo 
hitrejši in predvsem močnejši odziv na porabnike kot katero koli drugo orodje trženjskega 
komuniciranja. Je tudi cenejše in lažje izpeljivo, saj prinaša višji zaslužek glede na sredstva, 
ki jih za pospeševanje prodaje vlagamo. Njegovi rezultati so neposredno merljivi, saj vpliv 
aktivnosti pospeševanja merimo skozi spremembe na samo prodajo. To pa prinaša veliko 
prednost nad ostalimi orodji trženjskega komuniciranja, ki jih ni tako preprosto meriti (Yeshin 
2006, 4). Poleg že omenjenih razlogov Yeshin (2006) navaja še naslednje:  
− porabniki se spopadajo s spreminjanjem kupne moči, zato se bolj odzivajo na aktivnosti 

pospeševanja prodaje; 
− dobavitelji od proizvajalcev zahtevajo več promocijskih aktivnosti, s katerimi bi povečali 

obisk prodajnih mest; 
− borba za tržne deleže je neizprosna, kar udeležence spodbuja k pogostejši uporabi metod; 
− padanje učinkovitosti oglaševanja v množičnih medijih;  
− ponudniki se spopadajo z upočasnjevanjem prodaje, zato namenjajo vedno več pozornosti 

orodjem, ki prinašajo kratkoročne rezultate. 
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3.3  Namen pospeševanja prodaje 

Glavni namen pospeševanja prodaje je dvigniti količino prodanih izdelkov in storitev ter si 
zagotoviti večji tržni delež. Namenjeno je predvsem tistim porabnikom, ki jim blagovne 
znamke niso pomembne in jih zato menjujejo z željo, da bi našli izdelke z nizkimi cenami in 
tako opravili dober nakup za vložen denar. Pospeševanje prodaje navadno kupcev ne 
spremeni v zveste uporabnike neke blagovne znamke, vendar pripelje do velikega obsega 
prodaje blagovne znamke na kratek rok, ki posledično tudi nekoliko spremeni tržni delež 
ponudnikov (Kotler 2004, 609).  

Po mnenju Jančiča in Žabkarja (2013, 336) na značilnost porabnikov, ki so nagnjeni k 
akcijskim nakupom, v okviru akcij pospeševanja prodaje vpliva vrsta dejavnikov. 
Najpogostejši so demografski, psihofizični, vedenjski in osebnostni dejavniki. Zanimivo je 
dejstvo, da imata dejavnika, kot sta starost in spol porabnikov, nanje najmanjši vpliv, medtem 
ko ima največji vpliv psihološki dejavnik, kot je cenovna občutljivost porabnika. Poleg 
naštetega so k akcijskim nakupom bolj nagnjeni porabniki, ki veliko in radi nakupujejo in ki 
spremljajo različne medije. Pri vedenjskem dejavniku pa je najpomembnejša zvestoba 
blagovnim znamkam in pogostost uporabe določenega izdelka. Akcije pospeševanja prodaje 
pa ne delujejo enako na vse ciljne skupine porabnikov. Jančič in Žabkar (2013, 336) zato 
porabnike delita na več segmentov, na katere vpliva predvsem njihova zaznava in odziv na 
aktivnosti pospeševanja prodaje. Skupaj ločita pet segmentov. V prvega uvrščata porabnike, 
ki so zvesti blagovnim znamkam, zato niso nagnjeni k akcijskim nakupom. V drugi segment 
uvrščata prav tako zveste porabnike določene blagovne znamke, ki pa akcijske ponudbe 
izkoriščajo za nakup večjih zalog izdelka in s tem zaloge kopičijo. V tretji segment uvrščata 
porabnike, ki so do blagovnih znamk bodisi zvesti bodisi ne, saj dopuščajo izbiro menjave 
blagovne znamke. V četrti segment uvrščata porabnike, ki nakupujejo zgolj znamke v akciji z 
namenom kopičenja zalog in privarčevanja denarja. V peti segment pa uvrščata nezveste, na 
akcijske ponudbe popolnoma neodzivne porabnike.  

Po navedbah Potočnika (2005, 342) pri pospeševanju prodaje v trgovskih podjetjih 
razlikujemo posredne in neposredne namene. S posrednim namenom na porabnike ne 
vplivamo takoj, ampak se najprej osredotočimo na strokovno usposabljanje prodajnega 
osebja. Prodajno osebje mora tako najprej spoznati načine prodaje in značilnosti izdelkov, ki 
jih prodajajo. Pri usposabljanju prodajnega osebja imajo ključno vlogo proizvajalci izdelkov, 
katerih naloga je predstavitev tehničnih in tehnoloških značilnosti izdelkov.  

Proizvajalci uporabljajo številne načine pospeševanja prodaje trgovinam in v tovrstno 
pospeševanje vlagajo vedno več sredstev. Med najpomembnejše načine sodijo: 
− prepričanje trgovcev, da imajo njihove izdelke na policah in to v čim večji zalogi; 
− financiranje posebne prodajne akcije po znižanih cenah; 
− izvajanje strategije potiska izdelkov do porabnikov; 



 

 
14 
 

− ponujanje dodatnih popustov za večjo nabavo; 
− izvajanje prodajnih tekmovanj; 
− zagotavljanje skupnega oglaševanja. 

Neposredni načini obsegajo vse ukrepe, s katerimi trgovska podjetja vplivajo na nakupne 
odločitve porabnikov. Pri tem uporabljajo naslednje načine: 
− opozarjanje na nove izdelke, ki niso dovolj znani ali pa sploh še niso prodrli na trg; 
− pošiljanje vzorcev, prospektov ali katalogov sedanjim in potencialnim kupcem; 
− razpisovanje nagradnih tekmovanj, namenjenih zvestim kupcem izdelkov; 
− občasno znižanje prodajnih cen, ki pospešujejo prodajo; 
− podeljevanje materialnih nagrad stalnim strankam; 
− pakiranje za potrebe posameznega porabnika; 
− razdeljevanje kuponov; 
− nudenje brezplačnih preizkusov izdelka; 
− razstavljanje in aranžiranje izdelkov v izložbah ali na zelo obiskanih krajih; 
− degustacija in promocija izdelkov. 

3.4  Cilji pospeševanja prodaje 

Najpomembnejši cilj pospeševanja prodaje je nedvomno povečanje obsega prodaje. Da to 
lahko dosežemo, moramo cilje oblikovati v skladu s cilji podjetja, trženjem in trženjskim 
komuniciranjem. Njihova pomembnost je odvisna od vsebnosti dejanskih podatkov o namenu, 
ki ga podjetje želi doseči s pospeševanjem prodaje. Po navedbah tržnice Konečnik Ruzzier 
(2011, 218) cilje med seboj ločimo glede na ciljno skupino, ki so ji namenjeni. Tako ločimo 
tri skupine ciljev pospeševanja prodaje, in sicer pospeševanje prodaje, usmerjene h končnim 
porabnikom, trgovskim posrednikom in na lastno prodajno osebje.  

Cilji, usmerjeni h končnim porabnikom: 
− pridobiti porabnike za nakup novih izdelkov; 
− spodbuditi porabnike h količinsko večjim in ponovnim nakupom uveljavljenih izdelkov; 
− spodbuditi prvi nakup izdelka med tistimi porabniki, ki ga do sedaj niso uporabljali; 
− pritegniti porabnike konkurenčnih izdelkov; 
− okrepiti oz. podpreti oglaševanje in ostala orodja trženjskega komuniciranja. 

Cilji, usmerjeni na trgovske posrednike: 
− spodbuditi trgovce na drobno k sprejemanju novih izdelkov; 
− spodbuditi povečanje posameznih naročil in naročil izven sezone; 
− ohraniti podporo posrednikov pri obstoječih izdelkih; 
− zagotoviti prostor na policah v novih prodajalnah; 
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− doseči zvestobo trgovcev posameznim izdelkom. 

Cilji, usmerjeni na lastno prodajno osebje: 
− spodbuditi podporo novim izdelkom. 

Vukovič in Završnik (2008, 127) pri ciljih, usmerjenih na prodajno osebje, dodajata še: 
− spodbuditi prodajno osebje k večji pozornosti na izdelke, ki jim želimo podaljšati 

življenjski cikel; 
− vplivati na proaktivnost prodajnega osebja pri uvedbi in prodaji novega izdelka. 

Po navedbah Kotlerja (2004, 611) med cilje, usmerjene na lastno prodajno osebje, uvrščamo 
še pridobivanje novih porabnikov in ohranjanje že pridobljenih porabnikov. 

3.5  Načrtovanje pospeševanja prodaje 

Načrtovanje pospeševanja prodaje je kompleksen proces. Tržniki morajo pri izbiri njegovih 
orodij upoštevati številne dejavnike. Kotler (2004, 614) v svoji literaturi našteva vsaj pet 
korakov, ki jim sledijo tržniki. Najprej morajo določiti velikost ponujene spodbude, ki je 
nujno potrebna, če želimo, da je pospeševanje prodaje uspešno. Nato morajo opredeliti pogoje 
za udeležbo, saj lahko spodbude ponudimo vsem ali zgolj določenim skupinam. Kot tretje je 
treba določiti trajanje pospeševanja prodaje. Čas akcije ne sme biti ne prekratek in ne predolg, 
saj ko je le-ta prekratek, porabnik nima priložnosti, da bi se z akcijo okoristil; ponovnega 
nakupa tako ne opravi nujno v času trajanja akcije. Če pa akcija traja predolgo, bo le-ta 
izgubila nekaj svoje udarne moči. Najboljša frekvenca trajanja je nekje tri tedne v vsakem 
četrtletju. Poleg tega mora tržnik izbrati način za distribucijo, ki je bodisi pošta, fizično v 
prodajalnah, po spletu ali z oglasi v različnih medijih. V petem koraku morajo tržniki določiti 
čas izvajanja pospeševanja. Ko opredelijo vseh pet korakov, morajo določiti še celoten 
proračun za pospeševanje prodaje. V proračun morajo biti vključeni vsi stroški priprave akcije 
pospeševanja prodaje in stroški različnih spodbud, ki samo akcijo spremljajo, ti so večinoma 
razna darila in cenovni paketi.   

3.6  Rezultati in učinki pospeševanja prodaje 

Vrednotenje pospeševanja prodaje je ključnega pomena, vendar se nemalokrat zgodi, da se 
mu posveča premalo pozornosti. Ponudniki najpogosteje preučujejo prodajne podatke, in sicer 
pred začetkom pospeševanja prodaje, med pospeševanjem in po njem. Tako jih predvsem 
zanima, za koliko odstotkov se je dvignila prodaja določenega izdelka in kakšen tržni delež 
zaseda po opravljenem pospeševanju. Raziskave so pokazale, da se tržni delež izdelka med 
pospeševanjem prodaje nekoliko dvigne in se ob končanem pospeševanju zniža pod začetni 
odstotek ter se ponovno nekoliko dvigne po končanem pospeševanju prodaje. Razlog za padec 
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je ta, da porabniki v tem času koristijo nakupljene zaloge. Ponovni dvig pa nam pove, da je 
pospeševanje prodaje pritegnilo nekaj novih porabnikov ali pa spodbudilo še večje nakupe pri 
obstoječih porabnikih (Kotler 2004, 615). 

Jančič in Žabkar (2013, 337) pojasnjujeta, kako pospeševanje prodaje z naslednjimi 
osnovnimi mehanizmi vpliva na samo prodajo: 
− zamenjava znamke: pospeševanje prodaje porabnika spodbuja k nakupu druge znamke 

kot običajno; 
− ponovljeni nakupi: verjetnost nakupa v prihodnje je odvisna od nakupa ob pospeševanju 

prodaje; 
− pospešitev nakupa: čas nakupa se spreminja zaradi aktivnosti pospeševanja prodaje; 
− razširitev kategorije: celotna potrošnja v kategoriji je povečana zaradi pospeševanja 

prodaje. 

Zamenjava znamke pomeni, da se je prodaja porazdelila med znamkami znotraj kategorije, 
kar pomeni, da pospeševanje prodaje poveča prodajo ene znamke in posledično zmanjša 
prodajo druge znamke. Pri ponovnem nakupu ločujemo med dvema vrstama učinkov, in sicer 
učinek nakupa, kjer porabnik izdelek kupi in ga preizkusi, s tem spozna njegove lastnosti in 
morda v bodoče razvije navade njegove uporabe. Pri učinku nakupa v promociji pa je 
porabnik izdelek kupil v okoliščinah, ki niso običajen nakup, zato lahko razvije šibkejši odnos 
do znamke in je verjetnost naslednjega nakupa izdelka manjša, kot bi sicer lahko bila. 
Pospeševanje nakupa lahko nakup premakne naprej v času oz. se zgodi prej, kot bi se sicer 
glede na zaloge. Zaradi večjih zalog, ki so posledica nakupa v pospeševanju prodaje, se 
porabnik umakne s trga in se s tem ne odziva na aktivnosti konkurentov. Pospeševanje 
prodaje spodbuja primarno povpraševanje, saj spodbuja nove priložnosti za nakupe in 
povečuje odstotek potrošnje. 

3.7  Nevarnosti in slabosti pospeševanja prodaje 

Tako kot ima pospeševanje prodaje določene prednosti, ima tudi določene slabosti. Vsebuje 
tudi vrsto tveganj, na katera moramo biti še posebej pazljivi. Pretirana uporaba orodij 
pospeševanja prodaje lahko na dolgi rok zmanjša zvestobo blagovni znamki, zato je 
pomembno, da podjetja znajo med seboj ločiti različna orodja. Konečnik Ruzzier (2011, 220) 
po navedbah Belch in Belch (2001) izpostavlja, da se učinek zmanjševanja zvestobe blagovni 
znamki pojavi le pri tistih orodjih, katerih cilj je povečanje hitrosti nakupov in takojšnje 
povečanje prodaje (torej predvsem pri t. i. cenovnih orodjih), in ne izgradnja blagovne 
znamke. Pri uporabi cenovnih orodij je tako nujna souporaba drugih orodij trženjskega 
komuniciranja, predvsem oglaševanja. Zaželena pa so tudi vsa tista orodja pospeševanja 
prodaje, ki zagotavljajo vračanje porabnikov (programi zvestobe), kar pripomore k 
dolgoročnemu povečanju prodaje. Da se podjetja lahko izognejo nevarnostim, ki jih 
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pospeševanje prodaje prinaša, je potrebno preverjanje učinkovitosti izvajanja in končne 
izvedbe akcij, na podlagi katerih je moč oblikovati smernice za prihodnje odločitve. Konečnik 
Ruzzier (2011, 221) izpostavlja zgolj nekaj načinov vrednotenja rezultatov akcij: 
− primerjava prodajnih podatkov pred, med in po akciji; 
− analiza podatkov porabnikov, ki pokaže, kakšni porabniki se odzivajo na pospeševanje 

prodaje in kaj storijo po njenem zaključku; 
− anketiranje porabnikov, s pomočjo katerih pridobimo njihov pogled na akcijo ter mnenja 

glede njihove prihodnje izbire blagovnih znamk; 
− izvajanje vzorčnih raziskav, kjer kot neodvisne spremenljivke uporabimo vrednost 

vzpodbude, trajanje akcije in distribucijska sredstva; 
− opravljanje raziskav na različnih trgih, saj uspeh akcije na enem trgu ne zagotavlja njene 

uspešnosti na drugem trgu (v drugi državi). 
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4 ORODJA POSPEŠEVANJA PRODAJE  

Pri prebiranju in preučevanju domače in tuje literature naletimo na neenotnost avtorjev pri 
opredeljevanju orodij pospeševanja prodaje. Tako nekateri avtorji govorijo o metodah, drugi 
pa o orodjih in instrumentih. V nadaljevanju se bomo posluževali besede orodja, ki jo že 
vseskozi uporabljamo v diplomski nalogi. 

Pri izbiri orodij pospeševanja prodaje morajo tržniki najprej upoštevati vrsto trga, cilje, 
konkurenčne razmere in stroškovno učinkovitost vsakega orodja. Na razpolago imajo mnogo 
različnih orodij, ki jih z namenom lažjega doseganja predhodno zastavljenih ciljev tudi 
kombinirajo (Konečnik Ruzzier 2011, 219). Tako kot so cilji usmerjeni glede na ciljno 
skupino, so tudi orodja usmerjena na končne porabnike, na trgovske posrednike in orodja 
usmerjena na lastno prodajno osebje (Kotler 2004, 611).  

4.1  Pospeševanje prodaje, usmerjeno na končne porabnike 

Osnovna delitev orodij pospeševanja prodaje, usmerjenih k porabnikom, je na orodja, ki 
temeljijo na cenah in na necenovna orodja. S cenovnimi orodji pospeševanja prodaje skušajo 
tržniki vplivati predvsem na porabnikovo zaznavanje cen, saj ti oblikujejo svoja pričakovanja 
glede izdelka na osnovi cene, kar lahko pomembno vpliva na njihovo nakupno odločitev. Med 
najpomembnejša orodja cenovnega pospeševanja prodaje prištevamo kupone, cenovna 
znižanja in popuste ter ponudbe z vračilom dela kupnine. Med necenovna orodja 
pospeševanja prodaje pa vključujemo vzorce, darila, nagradne igre in natečaje, programe 
zvestobe, predstavitve izdelkov na prodajnem mestu, garancije (Konečnik Ruzzier 2011, 219). 
Kotler (2004, 611) trdi, da je pospeševanje prodaje najučinkovitejše, če ga uporabimo skupaj 
z oglaševanjem. Kot dokaz omenja rezultat raziskave, ki je pokazala, da je zgolj cenovno 
pospeševanje prodaje povečalo prodajo za 15 %. Souporaba pospeševanja prodaje z 
oglaševanjem pa je obseg prodaje povečala za 19 %. Prodajo je dodatno povečalo še 
oglaševanje značilnosti izdelka in razstavljanje izdelka na prodajnem mestu, in sicer za 24 %.  

V nadaljevanju bomo predstavili le nekatere izmed najpogosteje uporabljenih orodij, 
usmerjenih na porabnike. 

4.1.1  Vzorci 

Vzorci predstavljajo brezplačno ponudbo določenega izdelka ali storitve. Vzorce lahko 
porabnikom posredujemo na različne načine, lahko jih pošiljamo po pošti, delimo osebno na 
prodajnih mestih, delimo od vrat do vrat ali pa vzorec povežemo z nekim drugim izdelkom. 
Pošiljanje vzorcev je najučinkovitejši in hkrati najdražji način uvajanja novega izdelka (Kotler 
2004, 612). Pri vzorcih je pomembna velikost vzorca, ki mora biti dovolj velika, da je mogoč 
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prikaz značilnosti izdelka, nakupni cikel pa mora biti dovolj kratek, da preizkus ni pozabljen 
pred naslednjim nakupom (Jančič in Žabkar 2013, 332). Izbira vzorčenja je primerna, če 
želimo povečati prepoznavnost same blagovne znamke in če želimo v očeh porabnika 
izboljšati njeno podobo. Kot trdi Shimp (2003, 477), je uporaba vzorčenja primerna le za 
proizvode, ki so bodisi novi na trgu ali pa smo jih izboljšali, in želimo na ta način porabnikom 
predstaviti njegove izboljšave. Harrell ( 2002, 485) Shimpovi razlagi dodaja, da so občasno 
vzorci koristni, tudi ko želimo ponovno obuditi zanimanje za nek že dalj časa obstoječi 
izdelek in mu na ta način dvigniti prodajo. Vzorci so prepričljiv način, kako porabnika 
prepričati v nakup, saj z njimi vplivamo na porabnikovo psihološko in s tem čustveno 
izkušnjo pri uporabi izdelka. S preizkusom izdelka porabnik lahko izniči nezaupanje, ki ga 
čuti do izdelka in dejansko ugotovi, ali mu izdelek ustreza in zadovoljuje vsa njegova 
pričakovanja (Vukovič in Završnik 2008, 132). 

4.1.2  Kuponi 

Kupone lahko opredelimo kot dodatno spodbuda porabniku, da določen izdelek kupi. Lahko 
so v obliki cenovnega znižanja ali kot dokazilo za dvig brezplačnih vzorcev v trgovini. 
Kupone lahko delimo na dve vrsti, in sicer kupone, ki jih izdela točno določena trgovina in jih 
zato lahko unovčimo samo v njenih poslovalnicah, ali pa kupone, ki jih izdelajo proizvajalci 
določenega izdelka. Te kupone pa lahko unovčimo v vseh trgovinah, ki prodajajo izdelke tega 
proizvajalca. V tem primeru proizvajalec trgovini povrne vrednost kupona in vse stroške, 
povezane z njim. Kuponi so primerni, kadar želimo porabnike spodbuditi k nakupu določene 
blagovne znamke, kadar želimo izzvati ponovni nakup izdelka ali zgolj preizkusiti izdelek. S 
kuponi navadno znižujemo ceno določenega izdelka in so zato priljubljeni zlasti med 
porabniki, ki so cenovno občutljivi in niso zvesti blagovnim znamkam. S kuponi se 
proizvajalci na nek način tudi zaščitijo, saj znižanja cen veljajo samo za imetnike kuponov, 
medtem ko za ne imetnike kupona znižanje cene ne velja.  

Ko želimo izdati kupone, moramo paziti na sam videz kupona. Različni kuponi so si med 
seboj podobni, saj je oblika kuponov navadno vedno enaka, tj. Pravokotna. Vsi kuponi morajo 
vsebovati jasna in natančna navodila, ki porabnike in trgovce seznanjajo s pravili sodelovanja, 
kakšna je vrednost kupona, njegova veljavnost. Običajno imajo vsi kuponi tudi črtno kodo, s 
pomočjo katere na blagajni trgovcu samodejno odšteje vrednost kupona od prvotne cene 
izdelka. Veliko porabnikov kuponov ne mara, saj jih je navadno treba od nekod izrezati. 
Pomembno je, da je sama vrednost kupona višja od vrednosti, pri kateri porabniki ne bodo 
pripravljeni kupona unovčili. Po raziskavah sodeč, je vrednost kupona, ki pritegne 
porabnikovo pozornost, 25% znižanje, vrednosti, ki so večje od te, pa v očeh porabnikov ne 
predstavljajo dodatnega zanimanja za unovčenje kupona. Kuponi so relativno drago orodje 
pospeševanja prodaje, saj jih je treba najprej izdelati, nato natisniti in posredovati 
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porabnikom, poleg tega pa povzročijo še stroške dodatnih trgovcev v času unovčenja 
kuponov.  

Podjetja lahko razdelijo kupone med porabnike s posebnimi brošurami, ki vsebujejo skupek 
več vrednostih kuponov, lahko jih pošljejo po pošti ali, vedno bolj pogosto, po elektronski 
pošti. Kuponi so pogosto objavljeni tudi v časopisih in revijah ali pa se pojavljajo kot dodatek 
izdanim računom. Lahko se jih deli tudi osebno v trgovinah. Uspešnost pospeševanja prodaje 
s kuponi je hitro vidna in izmerljiva, saj lahko že s seštevkom števila unovčenih kupov 
vidimo, kako so se porabniki nanje odzivali (Harrell 2002, 484). 

4.1.3  Darila 

Darila se uporabljajo kot nagrajevanje porabnikov za nakup določene blagovne znamke. 
Navadno so to uporabni predmeti, ki so vezani na kupljen izdelek in se z kupljenim izdelkom 
dopolnjujejo. Darila so lahko na primer dezodoranti ob nakupu parfuma, brisača ob nakupu 
gelov za tuširanje, odpirač za steklenice ob nakupu pijač, obeski ob nakupu sladkega 
programa in še bi lahko naštevali. Darila so lahko tudi izdelki, ki so dosegli manjši uspeh in 
za katere proizvajalec želi, da jih porabnik preizkusi. Darila lahko trgovci delijo na blagajni 
ali na promocijskih pultih, lahko so del izpostavitve izdelka in so nanj bodisi pritrjena ali pa z 
izdelkom skupaj zapakirana. Izdelki, ki jih spremljajo darila, se navadno prodajajo po rednih 
cenah. Vse pogosteje pa lahko opazimo, da se kot darilo štejejo izdelki, ki niso popolnoma 
brezplačni, vendar jih proizvajalec ponudi po zelo znižani oz. simbolični ceni. Kot primer 
lahko navedemo 99% popust, kar navadno znaša zgolj nekaj centov doplačila za dodatni 
izdelek (Egan 2007, 234). 

4.1.4  Akcijske cene 

Za trgovce je to najbolj privlačno in najbolj pogosto uporabljeno orodje pospeševanja prodaje, 
saj močno vpliva na odziv porabnikov. Pri porabnikih se z akcijskimi cenami izzovejo 
spremembe pri odločanju za nakup. Akcijske cene so lahko predstavljene kot dejansko 
znižanje cene glede na običajno ceno ali pa kot cenovni popust. izražen v odstotkih, ki je 
vezan na paket izdelkov ali zgolj na posamezni izdelek. Prednost takega načina pospeševanja 
prodaje je v hitrosti same izvedbe in pomembnosti vpliva, saj je takšen način privlačen tako 
za porabnike kot trgovce, kar omogoča izgradnjo trdnih odnosov med trgovci in dobavitelji. 
Tak način pospeševanja je dostopen vsem proizvajalcem in ponudnikom. Ima pa tudi nekaj 
slabosti, in sicer dosegljiv je vsem kupcem, ne glede na njihovo nakupno občutljivost, 
konkurenti lahko enostavno sledijo in posnemajo akcije, zaradi popustov se znižajo dobički 
vseh vpletenih, pogosta uporaba pa lahko vpliva na slabitev podobe blagovnih znamk in s tem 
zmanjšuje njihovo moč (Jančič in Žabkar 2013, 331). 
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4.1.5  Povračilo denarja 

Tak način pospeševanja prodaje deluje na principu, da porabniku, ki kupi določen izdelek ali 
nabor izdelkov, trgovec povrne določen del vrednosti izdelka. V današnjem času je moč čutiti 
naraščajoči trend uporabe takšnega načina pospeševanja prodaje. Trgovci uporabljajo 
povračilo denarja s pomočjo svojih kartic zvestobe ali s kuponi, ki se izpišejo na koncu 
računa. Pri obeh načinih gre za določen znesek nakupa, ki ga lahko uporabimo ob naslednjem 
nakupu, pri tem si zagotovimo znižanje vrednosti celotnega nakupa. Prednost takšnega 
nakupa je skorajšnje zagotovilo trgovcem, da se bo porabnik vrnil in opravil ponovni nakup, 
saj bo želel unovčiti vrednost za znižanje vrednosti končnega nakupa. 

4.1.6  Merchandising 

Merchandising je ameriški izraz za razporejanje izdelkov na prodajne police, da dosežejo 
ciljne porabnike z namenom povečanja prodaje posameznega izdelka. Najbolj optimalna 
razporeditev izdelkov je tista, ki je postavljena v višino oči porabnika. Vukovič in Završnik 
(2008, 137) merchandising opisujeta kot psihološki proces. Gre torej za dobro premišljeno 
izpostavitev izdelkov. Izdelke izpostavimo tako, da so ob pravem času na pravem mestu in na 
tak način vodijo porabnika po celotni trgovini, olajšujejo njihovo izbiro in posledično 
odločitev za nakup. 

4.1.7  Degustacije in promocije 

So orodje, ki se vedno uporablja v kombinaciji z vsaj še enim orodjem pospeševanja prodaje. 
Namen degustacij in promocij je seznanitev porabnika z lastnostmi izdelka, z njihovo 
koristnostjo in uporabnostjo. Katero orodje bomo poleg izvajanja promocije in degustacije 
dodatno še uporabili, je odvisno od vrste izdelka, ki ga želimo predstaviti. Tako lahko 
uporabimo orodje vzorčenja, akcijskih cen, daril ali katerega drugega. 

4.1.8  Programi zvestobe 

Delimo jih na dva dela, in sicer na kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročni temeljijo na 
zbiranju dokazov o zaporednih nakupih (angl. short-term collect promotions). So enostavnejši 
za izvedbo, njihov glavni namen pa je spodbuditi porabnike v trajni nakup določenega 
izdelka. Dolgoročni programi zvestobe pa predstavljajo dolgoročen odnos s porabniki in so 
pogostejši v storitvenih dejavnostih (hoteli, letalske družbe …). Porabnikom nudijo nagrado 
kot zahvalo za njihovo vedenjsko zvestobo. Njihov uspeh je odvisen od razumevanja vedenja 
porabnikov in njihovih motivacijskih dejavnikov. Cilj programov zvestobe je povečanje 
prodaje s povečanjem nakupov, hkrati pa zgraditi tesnejši odnos med blagovno znamko in 
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obstoječimi porabniki. Z njimi je moč pridobiti baze podatkov o kupcih, podpirati odnose s 
trgovci in razvijati povezave med ponudniki (Jančič in Žabkar 2013, 333). 

4.1.9  Cenovni paketi 

Cenovni paketi so pakiranja izdelkov, ki porabnikom brez dodatnih stroškov nudijo večjo 
količino proizvoda za isto ali znižano ceno. Lahko gre za večje embalaže ali pa zapakiramo 
več enakih izdelkov skupaj. Je orodje, primerno za nagrajevanje obstoječih porabnikov in za 
pridobitev njihove pozornosti. Po mnenju Kotlerja (2004, 612) so cenovni paketi ponudbe 
prihrankov za porabnike in pomenijo znižanje redne cene.  

4.1.10 Nagradne igre in tekmovanja 

Ta način pospeševanja prodaje se uporablja večinoma pri uveljavljenih blagovnih znamkah, 
za katere želimo, da njihova prodaja ne pade, temveč se še poveča. To pa dosežemo tako, da 
za nakup neke blagovne znamke porabnika nagradimo s privlačno nagrado. Nagrada mora biti 
povezana s kontekstom blagovne znamke. Razlika med nagradno igro in tekmovanjem je v 
tem, da so zmagovalci nagradnih iger naključno izžrebani in za sodelovanje v nagradni igri 
izpolnijo le določen obrazec. Sodelujoči v tekmovanjih pa morajo vložiti nek osebni pečat, 
bodisi je to slika, pesem, dokazati morajo neko svojo spretnost, ki jo nato oceni komisija in 
nato razglasi končnega zmagovalca (Kotler 2004, 612). Nagradnim igram je naklonjeno 
veliko porabnikov, medtem ko so tekmovanja zanje manj privlačna. Navadno so namenjena 
točno določeni ciljni skupini, za katero je znano, da rada sodeluje v takšnih tekmovanjih. 
Nagradna igra in tekmovanje bosta uspešna le v primerih, ko so nagrade za sodelovanje za 
porabnika zanimive in privlačne ter mu pomenijo neko dodano vrednost. Na uspešnost 
nagradne igre ali tekmovanja vplivajo tudi pravila sodelovanja. Ta morajo biti jasna in kratka. 
Vsebovati morajo natančen opis o trajanju nagradne igre, času in kraju žrebanja nagrad, na 
kakšen način in kdo lahko v nagradnih igrah sodeluje, kakšne so nagrade in kako se bodo 
podelile. Priprava in izvedba nagradne igre ali tekmovanja zahteva določene stroške. Ti so 
navadno dokaj visoki, saj moramo poleg stroškov nagrad mednje prišteti še stroške objave 
nagradne igre ali tekmovanje v različnih medijih, k stroškom pa je treba prišteti še reklamni 
material, ki nagradne igre ali tekmovanja podpira. Sodeč po Vukovič in Završnik (2008, 136) 
dobra nagradna igra ali tekmovanje spodbudi veliko pozornosti pri porabnikih, poveča 
prodajne rezultate in zanimanje za izdelek. Dodajata tudi, da povečujejo tudi branost oglasov 
v medijih, podjetjem pa pomagajo promovirati njihove zaloge. Trend nagradnih iger in 
tekmovanj se seli na socialna omrežja, kjer hitreje in intenzivneje dosegajo ciljne skupine. 
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4.2  Pospeševanje prodaje, usmerjeno na trgovske posrednike  

Kotler (2004, 611) v svoji literaturi navaja, da je najvišji odstotek sredstev trženjskega 
komuniciranja usmerjen prav k pospeševanju prodaje trgovskim posrednikom, in sicer skoraj 
50 %, medtem ko je k pospeševanju prodaje porabnikom usmerjen le nekaj manj kot 30 %. 
Razlog za to je predvsem v naraščajoči moči velikih trgovcev na drobno, saj ti zahtevajo več 
pospeševanja prodaje trgovini, posledično to vpliva na pospeševanje prodaje porabnikom in 
na oglaševanje. Proizvajalci se pri pospeševanju prodaje trgovinam srečujejo s številnimi 
težavami. Prva izmed teh je, da trgovce zelo težko nadzorujejo, tako nikoli ne vedo, ali so 
izpolnili dogovore, zato nemalokrat zahtevajo dokaze, preden izročijo denar za pospeševanje 
prodaje. Poleg tega vedno več manjših trgovcev nakupuje večje količine le v času akcij in si s 
tem zagotovi zadostno količino izdelka tudi za čas, ko akcijskih cen ne bo. Že 10% popust je 
zadostna spodbuda za večji nakup. 

Orodja, usmerjena na trgovske posrednike, so naslednja: 
− cenovni popusti: to so popusti na ceno, določeno v ceniku, ko gre za nakup večje količine 

izdelkov v določen časovnem obdobju; 
− plačilo prodajnih polic: znesek, ki ga trgovec prejme kot nadomestilo za predstavitev 

izdelka, za njegovo oglaševanje in razstavljanje – izpostavljanje v  prodajnem prostoru; 
− brezplačno blago: to je dodatna količina blaga, za posrednike, ki kupujejo določeno 

količino ali posebne okuse, velikosti ali barve; 
− poslovni sejmi in shodi: sredstva, namenjena poslovnim sejmom, lahko predstavljajo več 

kot tretjino letnega proračuna za trženjsko komuniciranje; prednost takšne oblike je v 
ogromnem številu ljudi, ki se sejmov udeležuje; prav zaradi ogromnega števila ljudi 
lahko na tak način pridobivamo nove kupce in njihova povpraševanja, ohranjamo stike z 
obstoječimi kupci, uvajamo in predstavljamo nove izdelkov, s pomočjo brošur, 
katalogov, video predstavitev izobražujemo kupce o naših izdelkih; 

− prodajna tekmovanja: namen je spodbuditi prodajno osebje k povečanju prodajnih 
rezultatov v določenem obdobju, z nagradami pa nagraditi tiste, ki se izkažejo; nagrade so 
lahko denarne ali materialne oblike; 

− posebno oglaševanje: gre za oglaševanje podjetja s pomočjo deljenja uporabnih, poceni 
predmetov z imenom podjetja, naslovom in včasih tudi sloganom morebitnim kupcem in 
obstoječim strankam s strani prodajalcev; to so lahko kemični svinčniki, koledarji, obeski 
za ključe, torbe za nakupovanje, notesi. 

4.3  Pospeševanje prodaje, usmerjeno na prodajno osebje 

Gre za različne oblike motiviranja prodajnega osebja (npr. prodajna tekmovanja), 
usposabljanja prodajnega osebja in prodajne materiale, ki so v pomoč prodajnemu osebju. 
Prodajna tekmovanja so namenjena doseganju boljših prodajnih rezultatov. Pri nagradnih 
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tekmovanjih naletimo na različna stališča podjetij, in sicer podjetja, ki so nagradnim 
tekmovanjem naklonjena, in na podjetja, ki nagradnih tekmovanj ne dovoljujejo, saj so 
mnenja, da dopuščajo navzkrižje interesov (Jančič in Žabkar 2013, 334). 

Na zaposlene se lahko učinkovito vpliva z izobraževanjem, tako internim kot zunanjim. 
Razlog za stalna izobraževanja sta nenehen in hiter razvoj znanosti, tehnike, globalne 
konkurence in potreba po prilagajanju. Vukovič in Završnik (2008, 145–146) navajata tri 
orodja pospeševanja prodaje, usmerjene na prodajno osebje, in sicer izobraževanje prodajnega 
osebja (šolanja, trening, informiranje), prodajna tekmovanja in nefinančno motiviranje. 
Nagrade so lahko v denarni ali materialni obliki.  

V diplomski nalogi smo se odločili, da bomo preučili pospeševanje prodaje v trgovini družbe 
Kompas Shop, d. d., kjer je najizrazitejša oblika pospeševanja prodaje usmerjena na 
porabnike in prodajno osebje. Iz tega razloga smo pospeševanje prodaje trgovskim 
posrednikom le na kratko opisali in se vanj nismo pretirano poglabljali. 
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5 PREDSTAVITEV TRGOVIN DRUŽBE KOMPAS SHOP, D. D.  

Začetke delniške družbe Kompas MTS je mogoče zaslediti že leta 1951, ko je bila družba 
ustanovljena z namenom opravljanja storitev, povezanih s potniki in dobrinami v tranzitu na 
mednarodnih mejnih prehodih. Sodobna zgodovina podjetja pa se začne leta 1991, ko 
Kompas MTS, d. d., začne s postopkom prestrukturiranja lastništva. Proces prestrukturiranja 
lastništva je bil uspešno zaključen v letu 1995. V letu 2017 podjetje doživi ponovno 
spremembo, saj se preimenuje iz Kompas, mejni turistični servis d. d. v Kompas Shop, 
trgovina, d. d. (Kompas Shop 2017). Danes družba šteje 27 poslovnih enot, ki se nahajajo na 
pomembnih mednarodnih cestnih prehodih na mejah z Italijo, Avstrijo in Hrvaško, ena 
poslovna enota pa se nahaja v osrednji Sloveniji, v bližini Ljubljane (Kompas Shop 2018a).  

 

Slika 1: Lokacija nekaterih trgovin družbe Kompas Shop, d. d. 
Vir: Kompas Shop 2018.  

V letih delovanja je družba uspešno sledila svoji viziji in na slovenskem trgu zavzela zavidljiv 
tržni delež. V ta namen je podjetje oblikovalo tudi lastno blagovno znamko, imenovano 
Kompas Shop, ki se je sčasoma razvila v danes široko prepoznavno verigo poslovnih objektov 
vzdolž celotne državne meje. Po zadnjih podatkih je v družbi Kompas Shop, d. d. zaposlenih 
okrog 250 ljudi. 

Trgovine se ponašajo z letnim obiskom v povprečju 1.950.310 porabnikov, katerih obisk niha 
glede na sezono. Največjo frekvenco obiska beležijo v poletnih mesecih, ko se turisti 
odpravljajo na dopust in ko tranzitni porabniki obiskujejo trgovine na prehodu iz ene države v 
drugo. Povečano število obiska beležijo tudi ob praznikih, saj se trgovine ponašajo s tem, da 
so odprte vse dni v letu. Prav iz tega razloga je december za trgovine eden izmed 
najpomembnejših mesecev v letu, tako z vidika števila obiskov kot po doseganju prodajnih 
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rezultatov. Razmerje v strukturi porabnikov je 80 % tujih kupcev in 20 % domačih 
porabnikov.  

Vsaka poslovna enota ponuja pisano paleto izbranih izdelkov svetovno priznanih blagovnih 
znamk. Porabniki lahko v trgovinah izbirajo med široko paleto znanih tobačnih izdelkov, 
prestižnih kozmetičnih izdelkov, široko ponudbo alkoholnih pijač, priznanih blagovnih znamk 
živilskih proizvodov, tehnične opreme in igrač, kot tudi privlačno paleto luksuznih usnjenih 
izdelkov, modnega nakita, daril in kakovostnega tekstila. Podjetje se ponaša s tem, da je lastni 
uvoznik številnih blagovnih znamk, ki jih ponuja v svojih trgovinah. 

Za izvajanje pospeševanja prodaje je v podjetju zadolžena služba za trženje, ki se v 
sodelovanju z drugimi službami podjetja trudi za doseganje čim večje in čim boljše 
prepoznavnosti trgovin. S svojimi trženjskimi prijemi zagotavlja čim privlačnejše ponudbe v 
očeh porabnikov in s tem čim večjo prodajo. 

 

Slika 2: Logotip trgovin družbe Kompas Shop, d. d. 
Vir: Facebook 2018. 

5.1  Orodja pospeševanja prodaje trgovin družbe Kompas Shop, d. d. 

Trgovine se pri svojem poslovanju poslužujejo številnih orodij pospeševanja prodaje. 
Najpogosteje uporabljena so orodja, usmerjena na končnega uporabnika, in orodja, usmerjena 
na lastno prodajno osebje, ki mu v podjetju pripisujejo največji pomen. Podjetje izobražuje 
prodajno osebje tako s pomočjo internih šolanj, ki so organizirana vsaj dvakrat letno, s 
poudarkom na spoznavanju in osvajanju načinov aktivne prodaje, kot tudi z organizacijo 
zunanjih izobraževanj. Organizirajo tudi t. i. team buildinge, katerih namen je predvsem 
medsebojno spoznavanje prodajnega osebja in krepitev lojalnih vezi prodajnega osebja s 
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podjetjem. Zunanja izobraževanja pa temeljijo na spoznavanju blagovnih znamk, zato so 
večinoma organizirana s strani raznih dobaviteljev. Podjetje s pomočjo skritih nakupov tudi 
preverja strokovno usposobljenost svojega prodajnega osebja. Pri skritih nakupih v trgovine 
pošljejo določeno osebo, ki ovrednoti prodajni postopek zaposlenih v času prodajnega 
procesa. Ta postopek mora biti v skladu z načeli in pravili trgovin družbe Kompas Shop, d. d. 
Rezultat skritega nakupa podjetju pokaže, na kaj mora biti v prihodnje še posebej pozorno in 
kje potrebuje prodajno osebje dodatna izobraževanja. V nadaljevanju predstavljamo orodja, ki 
jih trgovine uporabljajo v zvezi s končnimi porabniki. 

5.1.1   Akcijske cene  

To so prodajne cene, pri katerih se komercialisti določenega oddelka predhodno dogovorijo z 
dobavitelji posameznih blagovnih znamk za znižanje, dobavitelji pa jih odobrijo v zameno za 
povečano količino naročila. Pri blagovnih znamkah, kjer je podjetje lastni uvoznik, pa se 
dogovor o ceni sklene s proizvajalci, ki prav tako v zameno za večjo količino naročila znižajo 
nabavno ceno.  

 

Slika 3: Primer akcijskih cen 
Vir: Facebook 2018. 
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5.1.2   Cenovni paket  

Najbolj vidna oblika bonus pakiranja je prodaja izdelkov v akcijah tipa »enega kupiš, drugega 
prejmeš z 99 % popusta«. To orodje se najpogosteje uporablja na oddelku kozmetike, 
galanterije, prehrane in pijače, na oddelku »vse za dom« in oddelku pripomočkov, medtem ko 
sta tobačni oddelek in oddelek tekstila iz te akcije večinoma izvzeta. 

 

Slika 4: Primer cenovnega paketa 
Vir: Facebook 2018. 

5.1.3   Vzorčenje 

Najpogosteje se uporablja na oddelku kozmetike, kjer se s pomočjo vzorcev privablja 
porabnike k nakupu določenih blagovnih znamk. Vzorci se delijo tako s pomočjo prodajnega 
osebja kot tudi s pošiljanjem vzorcev po pošti na domači naslov porabnikov. Cilj vzorčenja ni 
zgolj prodaja izdelka, pač pa ozaveščanje porabnikov o njihovem obstoju, kvaliteti in 
lastnostih, ki jih porabniku ponujajo. Včasih pa je njihov cilj zgolj vplivanje na porabnikove 
čustvene odzive, saj želijo v njih spodbuditi občutek, da so za podjetje nadvse pomembni. 



 

 
29 
 

 

Slika 5: Primer vzorcev 

5.1.4   Darila  

Darila služijo nagrajevanju stalnih strank in strank, ki v trgovinah opravijo nakupe višje 
vrednosti, pri čemer so tobačni izdelki zaradi zakonske prepovedi iz tega izvzeti. Trgovinam 
darila večinoma dostavljajo dobavitelji, katerih želja je povečati prodajo svojih blagovnih 
znamk. Največ daril se poslužuje kozmetični oddelek. 

 

Slika 6: Primer darila 
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5.1.5   Kuponi 

Podjetje na poštne naslove porabnikov dostavlja letake, ki poleg predstavitve mesečne 
akcijske ponudbe trgovin vsebuje še kupon za določen odstotek znižanja cene enega izdelka. 
Kupon ni unovčljiv za nakup darilnih bonov, vinjet, tobačnih izdelkov, kamp opreme in 
izdelkov, ki jih spremljajo že druge akcije, saj se popusti med seboj ne seštevajo. Poleg 
poštnega pošiljanja letakov porabnikom se letaki delijo tudi v samih trgovinah s pomočjo 
prodajnega osebja. 

 

Slika 7: Primer kupona 
Vir: Kompas Shop 2018. 

5.1.6   Merchandising  

Pri uporabi tega orodja gre predvsem za to, da dobavitelji zakupijo določene police v trgovini; 
določene blagovne znamke dobaviteljev se dodatno izpostavi, pri čemer pa trgovci uporabijo 
vsaj še eno orodje pospeševanja prodaje ( promocija in degustacija, vzorčenje, darila, cenovni 
paketi).  
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Slika 8: Primer merchandisinga 
Vir: Facebook 2018. 

5.1.7   Promocije in degustacije 

Izvaja jih tako prodajno osebje kot tudi promotorji raznih dobaviteljev. Na oddelku kozmetike 
so to promocije blagovnih znamk z namenom spoznavanja same znamke in povečanja njene 
prodaje. Promocije so izvedene z organiziranim ličenjem ali nego obraza, kjer se prodajno 
osebje poveže s promotorji dobaviteljev in tako skupno izpeljejo promocijo. Pri izvajanju 
promocije se poslužujejo tudi vzorčenja in daril. Obveščanje strank o promocijah se izvaja s 
pošiljanjem vabil na elektronske naslove stalnih strank, po družbenih omrežjih (spletna stran, 
Facebook), s telefonskimi klici rednim strankam in osebno v trgovinah s pomočjo vabil 
prodajnega osebja naključnim porabnikom. Ta način pospeševanja prodaje je v trgovinah 
družbe Kompas Shop, d. d., dobro odziven s strani porabnikov in žanje tudi visoke prodajne 
rezultate. Organizira se jih vsaj petkrat letno. Poleg promocij na oddelku kozmetike se v 
trgovini izvajajo tudi številne degustacije. Največ degustacij se izvaja pri predstavitvi novih 
izdelkov bodisi sladkega programa, kot tudi alkoholnih ali brezalkoholnih pijač. Namen 
takšnih degustacij je uveljavljanje novega izdelka z namenom, da ga porabniki lažje spoznajo 
in si o njem izoblikujejo mnenje. 
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Slika 9: Primer promocije na oddelku kozmetike 
Vir: Facebook 2018. 

5.1.8   Nagradne igre in tekmovanja 

Organizirajo tako interne kot tudi zunanje nagradne igre in tekmovanja. Interne so namenjene 
predvsem prodajnemu osebju z namenom zvišanja motivacije za doseganje čim boljše 
prodaje, zunanje pa so namenjene predvsem porabnikom. Same nagrade so lahko v materialni 
ali denarni obliki. Ko gre za denarne nagrade, so to nagrade, ki niso izplačane v gotovini, pač 
pa v obliki bonov trgovin družbe Kompas Shop, d. d. Njihovo vrednost se unovči v zameno za 
določen izdelek ali nabor izdelkov. Nagradne igre in tekmovanja so v večini primerov 
objavljeni na socialnih omrežjih ali poslani ključnim porabnikom na elektronske naslove.  
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Slika 10: Primer naslovnice nagradne igre 
Vir: Facebook 2018. 

5.1.9   Programi zvestobe 

Najpomembnejše orodje programov zvestobe v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d. je 
nedvomno njihova kartica zaupanja. Njen namen je omogočanje porabnikom koriščenja 
njenih bonitet. Bonitete so izražene bodisi z akcijskimi cenami, cenovnimi paketi ali darili. 
Mesečno se spreminjajo, kar pomeni, da začne ugodnost veljati prvega v mesecu in se konča z 
zadnjim dnem tekočega meseca. Ponudba velja zgolj za imetnike kartice zaupanja. Porabnike 
se o ponudbi kartice zaupanja obvešča na elektronske naslove in po družbenih omrežjih. V 
preteklosti se je podjetje posluževalo tudi kartončkov zvestobe. Porabnik je za vsak nakup 
določene vrednosti prejel žig, po prejemu določenega števila žigov pa je lahko kartonček 
zamenjal za praktično darilo. Zvestobo porabnikov podjetje nagrajuje tudi tako, da jim ob 
rojstnih dnevih, v mesecu, v katerem porabnik praznuje rojstni dan, na elektronski naslov 
pošlje bon za 10% popust na en nakup v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.  

5.2  Predstavitev kartice zaupanja trgovin družbe Kompas Shop, d. d. 

Kot smo že v predstavitvi orodij programov zvestobe omenili, trgovine družbe Kompas Shop, 
d. d., svojim zvestim porabnikom nudijo svojo kartico zaupanja. Kot nekdanja zaposlena v 
omenjeni družbi lahko navajam, da prejme porabnik s kartico zaupanja vsak mesec bonitete 
za koriščenje akcijskih cen na določene izdelke. Trajanje akcijske ponudbe je omejeno na en 
mesec. Akcija začne veljati prvi dan, zaključi pa se zadnji dan v mesecu. Kartico lahko 
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prejmemo neposredno v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., kjer nam prodajno osebje na 
blagajni ponudi pristopni obrazec. Na podlagi tega nam nato izda kartico. Pristopni obrazec pa 
lahko izpolnimo tudi na spletni strani podjetja (Kompas Shop 2018b), ki nam kartico zaupanja 
nato posreduje po pošti. Kartica zaupanja je brezplačna, njena prednost pa je, da je ni treba 
imeti fizično s seboj. Pred zaključkom nakupa na blagajni lahko prodajnemu osebju 
sporočimo samo svoje ime in priimek, s pomočjo katerih se nas poišče v bazi podatkov. Na 
pristopnem obrazcu podjetje sprašuje tudi o naših rojstnodnevnih podatkih in o elektronskem 
naslovu. Ti podatki niso obvezni. Družba jih zbira z namenom obveščanja porabnikov o 
akcijskih ponudbah, nagradnih igrah in tekmovanjih. Elektronske naslove koristi za pošiljanje 
vabil na promocije in degustacije. Uporablja ga tudi za pošiljanje darilnih bonov za 10 % 
popust za enkraten nakup v trgovinah osebam, ki praznujejo rojstni dan.  

Predstavitev pristopnega obrazca je v Prilogi 2. 
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6 RAZISKAVA O ODNOSU PORABNIKOV DO POSPEŠEVANJA PRODAJE V 
TRGOVINAH DRUŽBE KOMPAS SHOP, D. D. 

Namen raziskave je ugotoviti, kako se porabniki odzivajo na orodja pospeševanja prodaje, ki 
jih trgovine družbe Kompas Shop, d. d., uporabljajo pri svojem poslovanju, in kakšno je 
njihovo mnenje glede njihove uporabe ter njihove učinkovitosti. V goriški regiji sta prisotni 
dve trgovini družbe Kompas Shop, d. d., ki se nahajata neposredno ob meji z Italijo. Prva 
trgovina z imenom Kompas Shop, d. d., Rožna Dolina se nahaja v kraju Rožna Dolina, tik ob 
mejnem prehodu Rožna Dolina. Druga trgovina družbe Kompas Shop, d. d., Vrtojba pa se 
nahaja ob avtocesti na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Oddaljenost prve trgovine od 
druge je zgolj nekaj kilometrov. Lokacija obeh trgovin je nekoliko odmaknjena od centra 
mest Nova Gorica in Šempeter pri Gorici, kar za trgovine predstavlja določeno oviro, pa tudi 
izziv. 

 

Slika 11: Trgovina družbe Kompas Shop, d. d., Rožna Dolina 
Vir: Kompas Shop 2018. 

6.1  Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je anonimen in sestavljen iz jasno zastavljenih vprašanj. Obsega štiri 
strani, na katerih je skupno 23 vprašanj. Od tega sta dve vprašanji splošni, njun namen je 
ugotavljanje splošnih podatkov, kot sta spol in starost anketirancev. Glavnina vprašanj je 
zaprtega tipa, kjer je možen samo en odgovor. Dve vprašanji v anketnem vprašalniku pa sta 
opisne narave, ki anketirancu omogočata izražanje osebnih mnenj in s tem podajanje svojih 
predlogov za izboljšave. V primeru, da se anketiranec ne more odločiti za izbiro ustreznega 
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ponujenega odgovora, ima na voljo odgovor »drugo«, kjer lahko poljubno odgovori glede na 
svoje osebno mnenje. Anketiranci so imeli možnost, da na določeno vprašanje tudi ne 
odgovorijo, kar smo pri analizi pridobljenih rezultatov za vsako vprašanje upoštevali in 
izrazili v odstotkih. Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela. Prvi del obsega sedem 
vprašanj, njihov namen je pridobivanje splošnih porabnikovih mnenj o pospeševanju prodaje. 
Od osmega vprašanja dalje se vprašanja začnejo navezovati na pospeševanje prodaje v 
trgovinah družbe Kompas Shop, d. d. Njihov namen je bil preučiti vpliv na porabnikovo 
nakupno odločitev. 

6.2  Potek raziskave 

Anketiranje je bilo izvedeno v obdobju petnajstih dni, in sicer od 15. 5. 2018 do 30. 5. 2018, s 
pomočjo spletne ankete 1ka.si in osebnega anketiranja kupcev v poslovalnici Kompas Shop, 
Rožna Dolina. Pred samim začetkom anketiranja smo si zastavili cilj skupnega števila rešenih 
anketnih vprašalnikov. Skupno smo želeli prejeti 80 rešenih anketnih vprašalnikov, pri tem pa 
smo si postavili razmerje 40 anketnih vprašalnikov osebnega anketiranja in 40 vprašalnikov v 
spletni obliki. Pri osebnem anketiranju smo si postavili tudi omejitev, osredotočili smo se 
zgolj na slovenske stranke. Pri sami izvedbi anketiranja smo naleteli na slab odziv kupcev, saj 
večina vprašanih v anketiranju žal ni hotela sodelovati. Tako smo od skupaj 40 razdeljenih 
anketnih vprašalnikov prejeli izpolnjenih le 20. Pri spletnem anketiranju pa je bilo ravno 
nasprotno, presegli smo zastavljeni cilj, saj smo dobili rešenih skupaj 118 anketnih 
vprašalnikov. Anketni vprašalniki so bili posredovani in izpolnjeni po družbenem omrežju 
Facebook in elektronskih naslovih. S postopkom anketiranja smo prejeli skupaj 138 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Pozitiven odziv potrjuje, da so družbena omrežja dober 
pripomoček za zbiranje podatkov, saj lahko z njimi dosežemo zelo hiter in večji odziv. 

6.3  Predstavitev rezultatov 

Podatke, ki smo jih s pomočjo anketiranja pridobili, smo razdelili v razrede, za katere smo 
izračunali frekvence odgovorov, te pa smo prevrednotili v odstotke. Frekvence odgovorov, ki 
se pojavljajo pri posameznem vprašanju, so v nadaljevanju grafično prikazane, dodana pa je 
tudi predstavitev posameznih rezultatov. 



 

 
37 
 

Prvo anketno vprašanje: »Kateri dejavnik najbolj vpliva na vašo odločitev glede 
nakupovanja?« 

Na vprašanje, kateri dejavnik najbolj vpliva na odločitev porabnika glede nakupovanja, je kar 
39 % vseh anketirancev odgovorilo, da je zanje najpomembnejša ugodna cena in stalne akcije. 
Sledi »založenost polic« in »nabor izdelkov« s 35 %. »Ustrežljivost prodajnega osebja« je z 
12 % zasedla tretje mesto. Na četrto mesto se je s 7 % uvrstil odgovor »lokacija trgovine«. 
Sledi mu »čas odprtja trgovine« s 6 %. Zanimivo je dejstvo, da so brezplačne storitve pri 
odločitvi porabnikov glede nakupovanja nepomembne, saj se za izbiro odgovora ni odločil 
nihče izmed anketiranih. Odgovoru »drugo« pripada 1 %, in sicer dve osebi sta odgovorili, da 
je kakovost izdelka zanju najpomembnejši dejavnik pri odločitvi glede nakupovanja. Iz 
odgovorov je razvidno, da na nakupno odločitev porabnikov še vedno najpomembneje vpliva 
cena izdelkov, šele nato porabniki vrednotijo ostale dejavnike. 

 

Slika 12: Grafični prikaz odgovorov na prvo anketno vprašanje  

Drugo anketno vprašanje »Katera oblika tržnega orodja najbolj pritegne vašo pozornost?« 

V očeh porabnikov je najpomembnejše orodje trženjskega komuniciranje darilo, ki ga 
prejmejo brezplačno ob nakupu določenega izdelka. Za »darilo ob nakupu« se je odločilo kar 
54 % anketiranih. Sledijo mu »brezplačni vzorci« z 28 %. Porabnikovo pozornost pritegnejo 
tudi brezplačna ličenja in svetovanje. Rezultat, ki ga zaseda ta odgovor, je 12 %. Domnevamo 
lahko, da je razlog za takšen rezultat višji odstotek anketirancev ženskega spola, kot bomo 
predstavili v nadaljevanju. Najmanj pozornosti pritegnejo »degustacije in promocije« s 4 %. 
Na možnost odgovora »drugo« sta se odzvala dva anketiranca. Prvi je podal odgovor, da 
njegovo pozornost najbolj pritegnejo izključno izdelki, ki so veganski in ekološko pridelani. 
Drugi anketiranec pa zatrjuje, da nanj ne vpliva nobena oblika trženjskega orodja, saj izdelke 
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kupuje iz potrebe, ne glede na to, ali ga spremljajo kakšna pospeševalna orodja. Na vprašanje 
pa ni odgovorila ena oseba. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da porabnike 
pritegnejo tista orodja, ki vplivajo na dejansko ceno izdelkov in za porabnika predstavljajo 
določeno dodatno vrednost in korist. 

 

Slika 13: Grafični prikaz odgovorov na drugo anketno vprašanje 

Tretje anketno vprašanj: »Katere medije največ spremljate?« 

Največ, kar 78 % anketirancev spremlja internet. Sledi mu odgovor »televizija« z 12 %. 
Revije in časopise spremlja 5 % vprašanih, radio pa zgolj 1 % vseh anketirancev. Zanimiv je 
predvsem pridobljen podatek, da kar 4 % anketirancev medijev sploh ne spremlja. Slednji 
podatek je za nas pravo presenečenje. Ne preseneča pa nas višina odstotka, ki ga je zasedel 
odgovor »internet«, saj živimo v dobi, ko brez računalnika skoraj ne gre več. Tega se 
zavedajo tudi trgovska podjetja, ki se v zadnjem času vse več poslužujejo tržnega 
komuniciranja s porabniki prav po tem mediju. Ena oseba pa na vprašanje ni odgovorila. 
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Slika 14: Grafični prikaz odgovorov na tretje anketno vprašanje 

Četrto anketno vprašanje: »Ali bi se odločili za nakup izdelka, če bi ob tem prejeli brezplačno 
darilo?«  

Brezplačna darila k nakupu spodbudijo majhno število porabnikov, saj so se anketiranci za 
pritrdilni odgovor odločili zgolj s 14 %, medtem ko kar 7 % anketirancev to sploh ne 
spodbudi k nakupu. Največ, 79 % anketirancev, ima do brezplačnih daril mešane občutke, saj 
bi se za nakup izdelka v takšni obliki pospeševanja prodaje odločili le v primeru ugodne cene, 
kar ponovno priča o tem, da je prav cena tista, ki najbolj vpliva na porabnike, in je souporaba 
različnih načinov pospeševanja prodaje za prodajni uspeh nujno potrebna. 

 

Slika 15: Grafični prikaz odgovorov na četrto anketno vprašanje 
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Peto anketno vprašanje: »Kaj vam pomenijo brezplačni vzorci?« 

 Brezplačni vzorci pri porabnikih vzbujajo zaupanje, saj bi se kar 58 % vseh anketirancev 
najverjetneje odločilo za nakup izdelka, če bi zanj predhodno dobili vzorec. Veliko 
anketirancev meni, da so vzorci izkazana pozornost do kupca, kar prikazuje 30 % vseh 
pridobljenih odgovorov. Srečamo lahko tudi takšne porabnike, na katere vzorci ne vplivajo, 
saj jih ti ne zanimajo. V našem primeru je takšen odgovor podalo 9 % vseh anketirancev. 
Anketiranci so imeli na voljo tudi odgovor »drugo«. Štiri osebe so podale odgovor, da je 
pomen vzorcev po njihovem mnenju možnost, da lahko izdelek preizkusijo. 

 

Slika 16: Grafični prikaz odgovorov na peto anketno vprašanje 

Šesto anketno vprašanje: »Kako se odzivate na izvajanje promocij in degustacij izdelkov?«  

V očeh porabnikov so promocije in degustacije zanimive, vendar zgolj v primeru, ko so 
povezane še s kakšnim pospeševalnim orodjem, kot so na primer vzorci. Kar 65 % 
anketirancev bi ob izvajanju promocij in degustacij prosilo za vzorce, na podlagi njihove 
preizkušnje pa bi se mogoče odločili za nakup ponujenega izdelka. Veliko je tudi takšnih, ki 
jih promocije in degustacije ne pritegnejo, saj je kar 20 % anketirancev odgovorilo, da 
kupujejo le izdelke, ki so jim zvesti. Malo je takšnih, ki so odgovorili, da z zanimanjem 
poslušajo predstavitev izdelka in se na podlagi povedanega odločijo za nakup. Takih je zgolj 9 
%. Na odgovor »drugo« je odgovorilo 6 % ljudi, ki so na različne načine podali enak odgovor, 
in sicer, da so degustacije odlična priložnost za pokušino novih izdelkov. Iz pridobljenih 
podatkov lahko domnevamo, da se je večina anketirancev pri podajanju odgovora na to 
vprašanje omejila zgolj na oddelek kozmetike, kjer navadno promocije spremlja še 
razdeljevanje vzorcev, saj na ostalih oddelkih v trgovini, predvsem pri izvajanju degustacij, 
tega ni zaslediti. 
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Slika 17: Grafični prikaz odgovorov na šesto anketno vprašanje 

Sedmo anketno vprašanje: »Kakšen odstotek znižanja cene izdelka vas pritegne?«  

Pri predstavitvi tega vprašanja lahko ponovno zatrdimo, da je prodajna cena ključni dejavnik, 
ki vpliva na porabnike, saj je več kot polovica anketirancev, in sicer 52 %, odgovorila, da jih 
najbolj pritegnejo cenovna znižanja, pri katerih je cena izdelka znižana za 40 % redne cene ali 
več. Skoraj polovico manj, 28 % anketirancev, pritegne 30% znižanje, medtem ko 20% 
znižanje pritegne 17 % anketirancev. Zanemarljiv podatek predstavljajo 10% znižanja, ki 
pritegnejo zgolj 2 % anketirancev. Na vprašanje ni odgovorila ena oseba. 

 

Slika 18: Grafični prikaz odgovorov na sedmo anketno vprašanje 

S sedmim vprašanjem smo tako zaključili prvi del ankete, ki je bil namenjen ugotavljanju 
splošnega mnenja o uporabi orodij pospeševanja prodaje. Na prvi del anketnega vprašalnika 
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so na vsa vprašanja odgovorili skoraj vsi anketiranci, zgolj pri treh vprašanjih nanje ni 
odgovorila ena oseba. V drugem delu anketnega vprašalnika, ki sledi v nadaljevanju, smo se 
osredotočili na pospeševanje prodaje, ki ga trgovine družbe Kompas Shop, d. d., pri svojem 
poslovanju uporabljajo. 

Osmo anketno vprašanje: »Ali poznate trgovine družbe Kompas Shop, d. d.?« 

Kar 88 % vseh anketirancev je odgovorilo, da trgovine družbe Kompas Shop, d. d., poznajo, 
poleg tega pa jih je 8 % odgovorilo, da so zanje že slišali. Zgolj 1 % anketirancev trgovin 
družbe Kompas Shop, d. d., ne pozna, zato lahko trdimo, da so trgovine porabnikom dobro 
poznane. Odgovora pa niso podali 3 % anketirancev. 

 

Slika 19: Grafični prikaz odgovorov na osmo anketno vprašanje 

Deveto anketno vprašanje: »Ali nakupujete v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.?« 

Kljub temu da smo z analizo odgovorov na osmo vprašanje ugotovili, da porabniki dobro 
poznajo trgovine družbe Kompas Shop, d. d., pa rezultati odgovorov na deveto vprašanje 
kažejo na to, da anketiranci le redko nakupujejo v njih – tako je odgovorilo kar 49 % 
anketirancev. Občasno v trgovinah nakupuje 23 % anketirancev, sledijo jim porabniki, ki v 
trgovinah kupujejo pogosto, in sicer je takih 9 %. Predvsem je zanimiv podatek, da v 
trgovinah redno nakupuje zgolj 1 % vseh anketirancev, pri čemer se nam postavlja vprašanje, 
zakaj anketiranci trgovin ne obiščejo pogosteje. Visok odstotek je tudi takšnih, ki v trgovinah 
sploh ne nakupujejo, saj je tako odgovorilo kar 15 % anketirancev, kar še poglablja našo 
radovednost. Ali na porabnike vpliva lokacija trgovin, prodajno osebje, morda prodajni 
program ali celo orodja pospeševanja prodaje? Odgovore na zastavljena vprašanja bomo 
lahko našli v nadaljevanju predstavitve rezultatov. Na to vprašanje niso odgovorile štiri osebe. 
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 Slika 20: Grafični prikaz odgovorov na deveto anketno vprašanje 

Deseto anketno vprašanje: »Kaj po navadi kupujete v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.?« 

Trgovine družbe Kompas Shop, d. d., porabnikom ponujajo širok nabor izdelkov, ki so 
razdeljeni na posamezne oddelke in skupine. Anketiranci v trgovinah večinoma nakupujejo 
parfumske in druge kozmetične izdelke, saj je na vprašanje, kaj navadno kupujejo v 
trgovinah, tako odgovorilo kar 51 % vprašanih. S 17 % sledi odgovor, da v trgovinah sploh ne 
nakupujejo. »živila« so zasedla 11 %, razlog za takšno odločitev je najverjetneje določen 
nabor artiklov, ki ga v ostalih trgovinah ne najdemo. S 7 % je na četrtem mestu odgovor 
»tobačni izdelki in pripomočki«, sledi jim »galanterija«, in sicer s  6 % vseh odgovorov. Za 
»igrače, tekstil in obutev« sta se odločila zgolj 2 % anketirancev, najmanj, zgolj odstotek, pa 
nakupuje izdelke iz skupine »vse za dom«. Štiri osebe na vprašanje niso odgovorile. Delež 
anketirancev, ki so se odločili za »kozmetične izdelke«, nas ne preseneča, saj so ti bodisi 
najpogosteje zaželeni pri nakupu raznih daril bodisi je takšen rezultat posledica spola 
anketirancev, saj, kot bomo lahko videli v nadaljevanju, se je na anketni vprašalnik odzvalo 
večje število žensk kot moških. 
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Slika 21: Grafični prikaz odgovorov na deseto anketno vprašanje 

Enajsto anketno vprašanje: »Menite, da so trgovine družbe Kompas Shop, d. d., dobro 
založene in ponujajo izdelke veliko različnih proizvajalcev?«  

Kar 72 % anketirancev se strinja, da so trgovine dobro založene in ponujajo širok nabor 
izdelkov različnih proizvajalcev. Odstotek tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo, znaša 14 %. 
Kar 9 % anketirancev pa se ni moglo opredeliti, saj bodisi premalo poznajo ponudbe trgovin 
družbe Kompas Shop, d. d., ali pa v njih redko oz. sploh ne nakupujejo. Kar sedem 
anketirancev pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Slika 22: Grafični prikaz odgovorov na enajsto anketno vprašanje 

Dvanajsto anketno vprašanje: »Kaj vam je v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., najbolj 
všeč?«  

Največjemu odstotku anketirancev je v trgovinah najbolj všeč prodajni program, saj se je za ta 
odgovor odločilo 31 % vprašanih. Sledi mu »urnik trgovin« s 15 %, saj so odprte vse dni v 
letu, in »načini pospeševanja prodaje« s 13 %. Za anketirance je v primerjavi z ostalimi 
odgovori manj pomemben prodajni odnos, saj se je zanj odločilo 12 % anketirancev. Prav 
takšen rezultat je dosegla sama urejenost prodajaln. Kar 12 % anketirancev pa se ni moglo 
opredeliti in izbrati enega izmed ponujenih odgovorov, saj v trgovine ne zahajajo in v njih ne 
nakupujejo. Sedem anketirancev odgovora na vprašanje ni podalo. 

 

Slika 23: Grafični prikaz odgovorov na dvanajsto anketno vprašanje 
 

72 % 

14 % 

9 % 
5 % 

da, strinjam se

drugo

ne, ne strinjam se

brez odgovora

31 % 

15 % 

13 % 

12 % 

12 % 

12 % 

5 % 

prodajni program

urnik (odprti vse dni v letu)

urejenost trgovine

prodajni odnos zaposlenih

načini pospeševanja prodaje
(popusti, darila, vzorci)
drugo



 

 
46 
 

Trinajsto anketno vprašanje: »Kaj vam v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., ni všeč?«  

Rezultati odgovorov na trinajsto vprašanje so bili presenetljivi. Kar 36 % anketirancev se 
namreč ni odločilo za nobenega izmed ponujenih odgovorov, pač pa so raje podali svoja 
mnenja. Če odstotek prevrednotimo v številko, se je za odgovor »drugo« skupaj odločilo 50 
anketirancev, ki so na različne načine podali tri ključne odgovore. Največjemu številu 
anketirancev predvsem ni všeč sama lokacija trgovin, ki je po njihovem mnenju preveč 
oddaljena od mestnih središč in večjih trgovskih centrov. Takšen odgovor je podalo 25 oseb. 
Sledi mu odgovor 15 oseb, katerih mnenje je, da za trgovine družbe Kompas Shop, d. d., ni 
zaslediti nobene vidne reklame in zato na njihov obstoj enostavno pozabijo. Deset oseb pa je 
podalo odgovor, da ponujajo preveč takšnih izdelkov, ki jih ne potrebujejo vsakodnevno. 
Poleg tega je kar 23 % anketirancev odgovorilo, da jim ni všeč prodajni postopek, ki ga izvaja 
prodajno osebje v trgovinah, saj je po njihovem mnenju preveč vsiljiv in agresiven. Opozoriti 
moramo, da tukaj ni mišljena prijaznost in dostopnost prodajnega osebja. Odgovori o sami 
urejenosti trgovine, njenemu pozicioniranju izdelkov in njihova založenost ter odzivnost 
trgovin pri reševanju reklamacij so zbrali vsak po 10 %. Kar 14 oseb pa odgovora na trinajsto 
vprašanje ni podalo.  

 

Slika 24: Grafični prikaz odgovorov na trinajsto anketno vprašanje 

Štirinajsto anketno vprašanje: »Katera oblika pospeševanja prodaje trgovine družbe Kompas 
Shop, d. d., vas najbolj spodbudi k nakupu?«  

Iz dobljenih odgovorov smo razbrali, da največ anketirancev pritegne znižanje cen v 
trgovinah, in sicer kar 49 %. Sledi mu »vzorčenje« z 10 %, za njim pa »kuponi s popusti« ter 
»promocije in degustacije«, oba odgovora z 8 %. Nagradna tekmovanja pritegnejo zgolj 
odstotek anketirancev. Visok delež, 14 % anketirancev, je odgovorilo, da v trgovinah ne 
nakupujejo, zato jih pospeševanje prodaje v teh trgovinah ne zanima, 4 % pa so odgovorili, da 
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izdelke nakupujejo, ko jih potrebujejo, ne glede na to, ali jih spremlja kakšno pospeševalno 
orodje. Devet oseb na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Slika 25: Grafični prikaz odgovorov na štirinajsto anketno vprašanje 

Petnajsto anketno vprašanje: »Ali bi vas reklama za trgovine družbe Kompas Shop, d. d., na 
TV ali radiu spodbudila za obisk in nakup v trgovini?« 

Večina anketirancev se ni mogla odločiti, ali bi na vprašanje odgovorila pritrdilno ali ne, zato 
so raje izbrali možnost odgovora »mogoče«. Takih odgovorov je bilo kar 54 %. Pritrdilnih 
odgovorov je skupno 14 %, skoraj polovica več, in sicer 27 % anketirancev, pa se je na 
vprašanje negativno odzvalo in izbralo odgovor »ne«. Na vprašanje ni odgovorilo sedem 
oseb. 
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Slika 26: Grafični prikaz odgovorov na petnajsto anketno vprašanje 

Šestnajsto anketno vprašanje: »Ali bi vas to, da bi na dom prejeli kupone s popusti za nakup v 
trgovini družbe Kompas Shop, d. d., spodbudilo k obisku in nakupu v njihovi trgovini?« 

Rezultati so pokazali, da kuponi s popusti le delno pritegnejo porabnikovo pozornost, saj se je 
na odgovor »mogoče« odzvalo 51 % vseh anketirancev. Delež tistih, ki bi kupone zagotovo 
uporabili, je 37 %, tistih, ki jih kuponi sploh ne prepričajo, pa le 9 %. Na vprašanje ni 
odgovorilo šest oseb.  

 

Slika 27: Grafični prikaz odgovorov na šestnajsto anketno vprašanje 
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Sedemnajsto anketno vprašanje: Ali imate kartico zaupanja trgovine družbe Kompas Shop, d. 
d.?  

Kartica zaupanja je med anketiranci srednje zastopana, saj jo ima 48 % anketirancev, medtem 
ko je odstotek tistih, ki je nimajo, 42 %. Nekaj je tudi takšnih, ki ne vedo, kaj kartica zaupanja 
sploh je – takih je 4 % vseh anketirancev. Na vprašanje ni odgovorilo osem oseb. Visok delež 
oseb, ki kartice nima, lahko po našem mnenju pripišemo vsem anketirancem, ki so že v 
preteklih vprašanjih odgovorili, da v trgovinah sploh ne nakupujejo. Tej razlagi pa lahko 
dodamo še dve možnosti, ki sta lahko vplivali na takšen rezultat. Prva je ta, da v trgovinah 
redko nakupujejo in so zato ponujeno kartico zaupanja zavrnili, saj je politika trgovin takšna, 
da kupcem na blagajni ob vsakem nakupu ponudijo izdelavo kartice zaupanja v primeru, da te 
kupec še nima. Druga možnost pa je, da je prodajalci na blagajni res niso ponudili zaradi 
prevelike čakalne vrste na blagajni, saj izdelava kartice zahteva izpeljavo določenega 
postopka, ki lahko traja tudi nekaj minut. 

 

Slika 28: Grafični prikaz odgovorov na sedemnajsto anketno vprašanje 

Osemnajsto anketno vprašanje:»Ali se zaradi kartice zaupanja trgovine družbe Kompas Shop, 
d. d., odločate za nakup v njihovih trgovinah?«  

Kljub temu da ima kartico zaupanja dokaj visok odstotek anketirancev, pa se samo zaradi 
njenega imetja ne odločajo za nakup v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d. Takšnega mnenja 
je kar 77 % vseh anketirancev. Zelo malo je takšnih, ki se odločajo za nakup izdelkov na 
podlagi imetja kartice, in sicer zgolj 5 %. Odstotek tistih, ki se občasno odločajo za nakup, pa 
je 18 %. Na vprašanje ni odgovorilo dvanajst oseb. 
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Slika 29: Grafični prikaz odgovorov na osemnajsto anketno vprašanje 

Devetnajsto anketno vprašanje: »Ali bi trgovine družbe Kompas Shop, d. d., priporočali 
svojim prijateljem?«  

Anketiranci imajo do trgovin Družbe Kompas Shop, d. d., pozitivno mnenje, saj je tistih, ki 
trgovin ne bi priporočali svojim prijateljem, zgolj 10 %, medtem ko je pozitivno naravnanih 
kar 41 %. Visok odstotek je tudi takšnih, ki se niso mogli opredeliti za nobenega izmed prvih 
dveh odgovorov, zato so raje podali odgovor »mogoče«, kar skupno predstavlja 43 % vseh 
pridobljenih odgovorov. Na vprašanje ni odgovorilo osem oseb. 

 

Slika 30: Grafični prikaz odgovorov na devetnajsto anketno vprašanje 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika sledita dve vprašanji odprtega tipa, na kateri so 
anketiranci lahko poljubno odgovarjali in s tem izražali svoja osebna mnenja. Nanju se je 
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odzvalo relativno majhno število anketirancev v primerjavi z ostalimi vprašanji. Na obe 
vprašanji smo dobili odgovore od manj kot 100 ljudi. Razlog za nižji odziv je po našem 
mnenju najverjetneje odpor do odprtega tipa vprašanj, saj morajo anketiranci nanj lastnoročno 
vnesti svoja videnja in mnenja. 

Dvajseto anketno vprašanje: »Zakaj trgovin družbe Kompas Shop, d. d., ne obiščete 
pogosteje?« 

Na vprašanje je odgovorilo 95 oseb. Kljub nizkemu številu pa smo prejeli kar nekaj različnih 
odgovorov. Nekateri odgovori so si med seboj vsebinsko zelo podobni, čeprav so anketiranci 
svoje osebno mnenje izrazili na svoj, poljuben način. Največ odgovorov smo prejeli v zvezi s 
samo lokacijo trgovin, ki je po mnenju anketirancev nekoliko odročna, saj se te nahajajo izven 
mestnih in trgovskih središč. Kar nekaj odgovorov je bilo takšnih, ki vključujejo sam prodajni 
proces in odnos prodajalcev v trgovinah. Vsi so si enotni, da so prodajalci sicer zelo prijazni 
in ustrežljivi, vendar v procesu prodaje preveč agresivni in vsiljivi. Anketirance moti tudi 
dejstvo, da si ponudbe ne morejo v miru ogledati sami, ne da bi nanje vplival kdo izmed 
prodajnega osebja. Nekaj anketirancev je odgovorilo, da kozmetičnih izdelkov ne potrebujejo 
ravno pogosto, ostale izdelke pa je moč najti tudi v splošnih živilskih trgovinah. 

Enaindvajseto anketno vprašanje: »Kaj pogrešate v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.? 
(predlogi za izboljšave)« 

Na vprašanje je skupaj odgovorilo 75 anketirancev. Pri odgovorih na to vprašanje so si bili 
med seboj dokaj enotni. Velika večina pogreša reklame za trgovine v medijih, večji izbor 
najrazličnejših izdelkov, predvsem pa izdelkov slovenskega porekla. Nekaj odgovorov je bilo 
tudi takšnih, ki se navezujejo na sam objekt trgovin, in sicer, da so trgovine premajhne, da so 
brez sanitarij za kupce, če pa jih že imajo, so te locirane na parkiriščih trgovin in so prenosne, 
kar je v očeh anketirancev zelo nehigiensko. 

Za konec sledita še dve vprašanji, ki sta povezani s splošnimi podatki anketirancev. Pri prvem  
smo ugotavljali spol anketirancev, pri drugem pa njihovo starost. 

Dvaindvajseto anketno vprašanje: »Označite svoj spol.«  

V anketi je sodelovalo občutno večje število žensk, in sicer je bilo ženskega spola kar 93 % 
vseh anketirancev. Anketirancev moškega spola je bilo zgolj 7 %. Pri tem se nam poraja 
vprašanje, ali moški res ne poznajo trgovin in v njih zato ne nakupujejo ali pa je razlog nekje 
drugje, mogoče v dejstvu, da niso pristaši anketiranja in se zato anketnim vprašalnikom raje 
izogibajo. Šest oseb pa odgovora na vprašanje ni podalo. 
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Slika 31: Grafični prikaz odgovorov na dvaindvajseto anketno vprašanje 

Triindvajseto anketno vprašanje: »Označite svojo starost.«  

Največji odstotek anketirancev je pripadal starostni skupini od 25 do 34 let, in sicer je bilo 
takih 43 %. Sledi jim starostna skupina od 35 do 44 let s 35 %. Tretje mesto si delita skupini 
od 18 do 24 let in od 45 do 54 let, vsaka po 7 %. Najmanjši delež je bil tistih, ki se uvrščajo v 
starostno skupino 55 let in več, in sicer 4 %. Podatka glede svoje starosti ni želelo razkriti šest 
ljudi. Razlog za odziv visokega odstotka relativno mlade populacije je najverjetneje to, da so 
se anketni vprašalniki delili v večini po družbenem omrežju Facebook, ki je v večini zastopan 
z mlajšo populacijo oseb. Starejše populacije bodisi nimajo računalnikov bodisi niso 
registrirane na tovrstnih družbenih omrežjih. Pri osebnem anketiranju pa smo zabeležili višji 
odstotek tistih, ki spadajo v starostno skupino od 45 do 54 let, in starejših.  

 

Slika 32: Grafični prikaz odgovorov na triindvajseto anketno vprašanje   
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6.4  Preverjanje predpostavk in predlogi za izboljšave 

Ob zaključku predstavitve rezultatov anketnega vprašalnika lahko preverimo, ali zastavljene 
začetne predpostavke držijo ali ne. 

»Potrošniki dobro poznajo trgovine družbe Kompas Shop, d. d., in vanje radi zahajajo.« 

S pridobljenimi rezultati in njihovo analizo lahko trdimo, da so trgovine družbe Kompas 
Shop, d. d., med porabniki dobro poznane, vendar kljub temu v njih redno nakupuje zelo 
nizek odstotek porabnikov. Trgovine imajo tako veliko več občasnih kot zvestih porabnikov. 
Tukaj pa vidimo še veliko neizkoriščenega potenciala trgovine. Vložiti morajo še veliko 
truda, da bi se krog porabnikov razširil. To pa po našem mnenju lahko dosežejo tako, da v 
svoje trženjske aktivnosti vključijo še druga orodja trženjskega komuniciranja, kot sta na 
primer oglaševanje v medijih in »jumbo« plakati ob najprometnejših cestah, mestnih središčih 
in na javnih prostorih, kjer se dnevno giblje veliko število ljudi. Prav oglaševanje je tisto, kar 
so porabniki izpostavili, da najbolj pogrešajo v zvezi s trgovinami družbe Kompas Shop, d. d. 

»Pospeševanje prodaje je v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., dobro vpeljano.« 

Rezultati pričujoče naloge to tezo potrjujejo. Več kot polovica vseh udeležencev v raziskavi 
ima kartico zaupanja (ugodnosti), s pomočjo katere jih družba obvešča o svoji akcijski 
ponudbi. Prav akcijske ponudbe pa so v očeh porabnikov najprivlačnejše, saj jim ponujajo 
številne koristi. Živimo v dobi, ko nam je vsak zaslužen evro zelo pomemben in zato dobro 
razmislimo, za kaj in kje ga bomo porabili. Porabniki tako nakupujemo tam, kjer za svoj 
denar prejmemo največ. Na to pozitivno vplivajo tudi necenovna orodja pospeševanja 
prodaje, ki porabnikom ponujajo dodatno korist ali zgolj občutek, da so za trgovino 
pomembni. Ta pa so v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., dobro vpeljana. 

»Izboljšanje nabora metod in pristopov k pospeševanju prodaje poveča pozitiven odnos 
potrošnika.« 

Tudi to predpostavko lahko na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo. Podjetja morajo 
stalno spremljati razmere na trgu in gibanje potrošnikov. Kot smo že omenili, je potrošnikom 
najpomembnejša njihova korist in občutki, ki so z njo povezani. Podjetja morajo zato svoje 
načine pospeševanja prodaje med seboj povezovati in na podlagi izvedenih tržnih raziskav te 
spreminjati in izboljševati. V trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., največji poudarek dajejo 
na orodja pospeševanja prodaje, ki so usmerjena k prodajnemu osebju. Prav ta način 
pospeševanja prodaje pa je po mnenju anketiranih porabnikov preveč agresiven in včasih tudi 
preveč vsiljiv. Prodajnemu osebju in s tem tudi družbi svetujemo, da so pri uporabi tega 
orodja previdnejši, saj negativni občutki, ki jih porabnik doživi, lahko povzročijo veliko škode 
na dolgi rok. Uporabijo naj takšno kombinacijo pospeševalnih orodij, katerih učinek je 
oblikovanje trdnih vezi s porabniki, kajti zadovoljen porabnik je zvest porabnik. 
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7 SKLEP 

Pospeševanje prodaje je eden od najpogosteje uporabljenih orodij trženjskega komuniciranja. 
Nanj se porabniki hitro odzivajo, zato daje hitre, vendar kratkoročne rezultate. Njegove 
učinke lahko tudi hitro izmerimo, pri tem pa podjetja dobijo hiter vpogled v to, kakšno 
mnenje imajo o njih porabniki. Na mnenja porabnikov vplivajo številni dejavniki – od 
demografskih, vedenjskih in psiholoških. Ti vplivajo predvsem na čustvene emocije, ki jih 
porabniki doživljajo v povezavi z izdelki, blagovnimi znamkami in s samimi ponudniki.  

Pospeševanje prodaje pa ima tudi svoje slabosti. Njegova glavna slabost je ta, da je 
kratkoročno naravnano orodje, zato ga morajo podjetja nujno kombinirati z ostalimi orodji 
trženjskega komuniciranja, predvsem takšnimi, ki vplivajo na dolgoročno povezanost 
ponudnikov s svojimi porabniki. Pri tem imajo ključno nalogo tržniki, ki morajo stalno 
spremljati spremembe na trgu in se nanje hitro odzvati ter si s tem zagotoviti, da porabnikov 
ne premami ponudba katerega izmed njihovih tekmecev. 

V zadnjih dvajsetih letih lahko opazimo naraščajoč trend uporabe orodij pospeševanja 
prodaje, zato pričakujemo njegovo rast tudi v prihodnje. Vedno več sredstev, namenjenih 
trženjskemu komuniciranju, se namenja prav pospeševanju prodaje – ta že nekaj let presega 
celo oglaševanje. Oglaševanja pa nikakor ne smemo zanemariti, saj je njegova souporaba 
ključnega pomena. Oglaševanje lahko dosega večje skupine porabnikov in s tem pripomore k 
večjemu ozaveščanju porabnikov o obstoju podjetij in njihovi ponudbi.  

Zaradi vse večje uporabe internetne tehnologije se meje med posameznimi trgi ukinjajo, s tem 
pa se ukinja tudi porabnikova omejenost pri izbiri zanj najprimernejših ponudb. Internet je 
pripomogel k temu, da se informacije izredno hitro širijo in dosegajo ogromno število 
porabnikov. Ti svojim nakupnim odločitvam namenjajo vedno manj časa, zato se čedalje bolj 
poslužujejo različnih forumov, kjer si porabniki med seboj izmenjujejo nakupne izkušnje s 
posameznimi ponudniki, te pa so lahko tako pozitivne kot tudi negativne. Ponudniki morajo 
poskrbeti, da bo pozitivnih izkušenj veliko več kot negativnih, saj je prav od njih odvisno, 
kakšno predstavo si bodo na podlagi prebranih izkušenj ustvarili porabniki. Ti nakupe čedalje 
pogosteje opravljajo v spletnih trgovinah, kjer pa ni osebne interakcije s ponudniki. Ponudniki 
zato svoje poslovanje širijo tudi na internet, kjer na spletnih straneh omogočajo vstop in 
nakup v svojih spletnih trgovinah. Prednost spletnih trgovin je, da združujejo zalogo čisto 
vseh poslovalnic trgovine, tako ni bojazni, da porabnik ob svoji nakupni odločitvi ne bi prejel 
želenega izdelka.   

Ponudniki pri planiranju in uporabi trženjskega komuniciranja vedno večji poudarek dajejo 
spletnemu oglaševanju. Njegov namen je ozaveščanje porabnikov o ponudbi, raznih akcijah 
ter ostalih orodjih pospeševanja prodaje. Najvidnejši način ozaveščanja porabnikov po 
internetu je uporaba različnih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram.  
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V diplomski nalogi smo izvedli raziskavo o pospeševanju prodaje. Z raziskavo smo želeli 
predvsem izvedeti mnenja porabnikov o pospeševanju prodaje in samih trgovinah družbe 
Kompas Shop, d. d. Rezultati so lahko družbi v pomoč pri oblikovanju prihodnjih trženjskih 
aktivnostih.  

Pri načrtovanju svojih trženjskih aktivnosti družba spremlja razmere in spremembe na trgih in 
se nanje, kar se da hitro, odziva. Sledi tudi novejšim trženjskim trendom, ki čedalje več 
aktivnosti seli na internetna omrežja, s pomočjo katerih hitreje dosega ciljne skupine, 
predvsem pa v večjem številu. Svoje ponudbe tako oglašuje po družbenih omrežjih Facebook, 
Instagram in Twitter. Poleg spletnega oglaševanja skušajo po internetu na porabnike vplivati 
tudi s pomočjo uporabe klasičnih orodij pospeševanja prodaje, saj za porabnike izvajajo razne 
nagradne igre in tekmovanja.  

Iz same raziskave lahko povzamemo, da trgovine družbe Kompas Shop, d. d., vse preveč 
poudarka dajejo zgolj na uporabo orodij pospeševanja prodaje. Kar nekaj anketirancev si 
namreč želi, da bi o samih trgovinah lahko v najrazličnejših medijih zasledili tudi oglaševanje.  
Mnenju anketirancev se pridružujemo, saj je, kot smo lahko v številni literaturi zasledili, 
souporaba različnih orodij trženjskega komuniciranja ključnega pomena. Poleg tega se same 
trgovine nahajajo izven mestnih središč. Največ je takšnih, ki so locirane prav ob državnih 
mejah, zato se moramo za njihov obisk zavestno odločiti. Državnih mej ne prečkamo 
vsakodnevno, pač pa zgolj, ko se odpravimo na najrazličnejša potovanja. Kot rešitev družbi 
Kompas Shop, d. d., predlagamo, da razmisli o tem, da bi ob glavnih mestnih cestah in 
mestnih središčih postavila reklamne panoje. Poleg teh bi lahko svoje oglaševanje, kot to v 
zadnjem času počnejo nekatera podjetja, uporabila tudi na sredstvih javnega prometa, kot so 
avtobusi, ki dnevno prevozijo veliko število kilometrov in so zato opazni velikemu številu 
ljudi. Na ta način bi v očeh porabnikov obudili spomin na mogoče že nekoliko pozabljene 
nekdanje brezcarinske prodajalne. Slednjo trditev lahko potrdim na podlagi lastnih izkušenj, 
saj sem kot nekdanja zaposlena v trgovini Kompas Shop, Rožna Dolina, od številnih strank 
večkrat slišala, da so do trenutka, preden so se ustavile pred trgovino, mislile, da so le-te že 
vrsto let zaprte, saj zanje niso nikjer zasledile nobenih oglasov. Z raziskavo smo prišli tudi do 
podatka, da veliko anketirancev do samega prodajnega procesa v trgovinah družbe Kompas 
Shop, d. d., goji negativno mnenje, saj je uporaba pospeševanja prodaje prodajnega osebja 
zanje moteča. Ta naj bi bila preveč vsiljiva, zato daje porabniku občutek, da si izdelkov ne 
morejo izbirati po lastnih občutkih in presoji, pač pa morajo kupiti izdelek, ki jim ga ponudi 
prodajno osebje. Družbi zato svetujemo, da omehča prodajne postopke in se osredotoči na 
uporabo dodatnega pospeševalnega orodja, katerega namen bo dolgoročno povezati porabnike 
z njenimi trgovinami. To pa lahko dosežejo tako, da v poslovanje vpeljejo programe zvestobe, 
kot je zbiranje točk oziroma povračilo deleža kupnine na njihovo kartico zaupanja. S tem 
bodo pozitivno pripomogli tudi k prepoznavnosti same kartice zaupanja in verjamemo, da se 
bo zanjo odločilo več porabnikov, saj jim bo nudila dodatno korist. 
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Trgovine družbe Kompas Shop, d. d., s pomočjo trženjskega komuniciranja in z uporabo 
njegovih orodij dosegajo vidne poslovne rezultate že več kot pol stoletja. Verjamemo, da bo 
temu tako tudi v prihodnje, vendar le, če bodo znali prisluhniti željam svojih porabnikov in jih 
na najrazličnejše načine skušali uresničiti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  

Priloga 2 Pristopni obrazec kartice zaupanja  





Priloga 1 
 

 

Pozdravljeni! 

Naprošam vas za sodelovanje pri anketi, ki je namenjena ugotavljanju mnenja o pospeševanju 
prodaje v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d. Anketa je sestavni del diplomske naloge in je 
popolnoma anonimna. Pri izpolnjevanju ankete je možen samo en odgovor. Prosim vas, da pri 
reševanju anketnega vprašalnika izrazite svoje iskreno mnenje, saj bom le tako dobila čim 
bolj natančno sliko dejanskega stanja. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje,  

Tina Birsa 

 

ANKETA 

 
1. Kateri dejavnik najbolj vpliva na vašo odločitev glede nakupovanja? 

a) čas odprtja trgovine (tudi nedelje in vsi prazniki) 
b) ustrežljivost prodajnega osebja 
c) ugodne cene in stalne akcije 
d) založenost polic in nabor izdelkov (izdelki, ki jih drugje ne najdemo) 
e) brezplačne storitve 
f) lokacija 
g) drugo ____________________________________________________ 

 
2. Katera oblika tržnega orodja najbolj pritegne vašo pozornost? 

a) brezplačni vzorci 
b) darila ob nakupu (poleg nakupa izdelka prejmete dodaten izdelek brezplačno) 
c) degustacije in promocije 
d) brezplačno ličenje in svetovanje 
e) drugo ____________________________________________________ 

 
3. Katere medije največ spremljate? 

a) TV 
b) revije in časopise 
c) radio 
d) internet 
e) medijev ne spremljam 

 
4. Ali bi se odločili za nakup izdelka, če bi ob tem prejeli brezplačno darilo? 

a) da 
b) ne 
c) odvisno od cene izdelka 
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5. Kaj Vam pomenijo brezplačni vzorci? 
a) izkazano pozornost  
b) možnost nakupa izdelka 
c) me ne zanimajo 
d) drugo ____________________________________________________ 

 
6. Kako se odzivate na izvajanje promocij in degustacij izdelkov? 

a) z zanimanjem poslušam in se nato odločim za nakup svetovanega 
b) promocija me ne pritegne, saj kupujem le izdelke, ki sem jim zvest 
c) prosim za vzorce, jih preizkusim in se nato odločim za morebitni nakup 
d) drugo ____________________________________________________ 

 
7. Kašen % znižanja cene izdelka vas pritegne? 

a) 10 % 
b) 20 % 
c) 30 % 
d) 40 % ali več 

 
8. Ali poznate trgovine družbe Kompas Shop, d. d.? 

a) da 
b) ne 
c) zanje sem že slišal 
d) drugo ____________________________________________________ 

 
9. Ali nakupujete v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.? 

a) redno (vsak teden) 
b) pogosto (od 2 do 3-krat na mesec) 
c) občasno (enkrat mesečno) 
d) redko 
e) nikoli 

 
10. Kaj po navadi kupujete v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.? 

a) parfumske izdelke in druge kozmetične izdelke 
b) oblačila in obutev 
c) galanterijo (torbice, nakit, pasovi) 
d) tobačne izdelke in pripomočke 
e) igrače 
f) vse za dom 
g) živila (sladki program, alkohol, prehranska dopolnila) 
h) ne nakupujem v teh trgovinah 
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11. Menite, da so trgovine družbe Kompas Shop, d. d., dobro založene in ponujajo 
izdelke veliko različnih proizvajalcev? 

a) da, strinjam se  
b) ne, ne strinjam se 
c) drugo ____________________________________________________ 

 
12. Kaj vam je v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., najbolj všeč? 

a) prodajni program 
b) prodajni odnos zaposlenih 
c) načini pospeševanja prodaje (popusti, darila, vzorci) 
d) urnik (odprti vse dni v letu) 
e) urejenost trgovine 
f) drugo ____________________________________________________ 

 
13. Kaj vam v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d., ni všeč? 

a) urejenost trgovine 
b) pozicioniranje izdelkov in njihova založenost 
c) odzivnost pri reševanju reklamacij 
d) prodajni odnos zaposlenih 
e) drugo ____________________________________________________ 

 
14. Katera oblika pospeševanja prodaje trgovine družbe Kompas Shop, d. d., vas 

najbolj spodbudi k nakupu? 
a) nagradna tekmovanja 
b) promocije in degustacije 
c) razdeljevanje vzorcev 
d) znižanje cen 
e) kuponi s popusti 
f) nič, saj ne kupujem v teh trgovinah 
g) drugo ____________________________________________________ 

 
15. Ali bi vas reklama za trgovine družbe Kompas Shop, d. d., na TV ali radiu 

spodbudila za obisk in nakup v trgovini?  
a) da 
b) ne 
c) mogoče 

 
16. Ali bi vas to, da bi na dom prejeli kupone s popusti za nakup v trgovini družbe 

Kompas Shop, d. d., spodbudilo k obisku in nakupu v njihovi trgovini? 
a) da 
b) ne 
c) mogoče 
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17. Ali imate kartico zaupanje trgovine družbe Kompas Shop, d. d.? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem, kaj je to 

 
18. Ali se zaradi kartice zaupanja družbe Kompas Shop, d. d., odločate za nakup v 

njihovih trgovinah? 
a) da 
b) ne  
c) občasno 

 
19. Ali bi trgovine družbe Kompas Shop, d. d., priporočali svojim prijateljem? 

a) da 
b) ne 
c) mogoče 

 
20. Zakaj trgovin družbe Kompas Shop, d. d., ne obiščete pogosteje? 

 
 
 

21. Kaj pogrešate v trgovinah družbe Kompas Shop, d. d.? (predlogi za izboljšave) 
 
 
 

22. Označite svoj spol: 
a) ženski 
b) moški 

 
23. Označite svojo starost: 

a) od 18 do 24 let 
b) od 25 do 34 let 
c) od 35 do 44 let 
d) od 45 do 54 let  
e) od 55 let in več 
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