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POVZETEK  

Prihodnost pripada podjetjem, ki iščejo nove rešitve, kajti pri poslovanju v 21. stoletju lahko 

rečemo, da so spremembe edina stalnica. V takem svetu uspevajo podjetja, ki so se sposobna 

hitro prilagoditi trgu, konkurentom, in ki si nenehno prizadevajo za izboljšave.  

V magistrski nalogi smo raziskovali in preučevali prepoznavnost blagovnih znamk slovenskih 

kozmetičnih izdelkov. Z raziskavo smo ugotovili, da so slovenske kozmetične blagovne 

znamke med domačimi potrošniki sicer poznane, a ne toliko, kot bi si ţeleli. Prevladujoče 

nakupne odločitve poleg cene tvorijo še: kakovost izdelka, pojavnost v medijih in prodajne 

akcije z aktivnostmi marketinškega komuniciranja. Ugotovili smo, da imajo domača 

kozmetična podjetja še neizkoriščen potencial, ki ga predstavljajo potrošniki, ki pa so 

praviloma zvesti določenim blagovnim znamkam. Rezultati raziskave so lahko v pomoč 

strokovnjakom pri nadaljnjem raziskovanju področja izdelkov slovenskih kozmetičnih 

blagovnih znamk. 

Ključne besede: marketing, blagovna znamka, slovenski kozmetični izdelki, strategija, 

nakupne odločitve. 

SUMMARY  

The future belongs to companies which seek new solutions as it can be said that changes are 

the only constant in the 21
st
 century business. In such a world, companies which can quickly 

adapt to a market and competitors, and constantly strive for improvements are successful.  

In this master thesis, we researched and examined visibility for the trademarks of Slovenian 

cosmetic products. Through research, we determined that Slovenian cosmetic trademarks are 

familiar to Slovenian consumers, yet not to a desired degree. In addition to price, prevailing 

purchase decisions are formed on the basis of product quality, appearance in the media and 

sales campaigns with marketing communications activities. We found that Slovenian cosmetic 

companies have untapped potential represented by consumers who are, as a rule, loyal to 

specific trademarks. The research findings can help in further research of Slovenian cosmetic 

trademarks products. 

Key words: marketing, trade mark, Slovenian cosmetic products, strategy, purchase decisions. 
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1 UVOD  

Ali se dobra blagovna znamka res prodaja sama? Odgovor na vprašanje predstavljamo 

potrošniki, za katere se borijo tako domači proizvajalci kot tudi velika svetovna 

multinacionalna podjetja.  

 

Današnje poslovanje postaja vedno bolj globalno. Prihodnost pripada podjetjem, ki iščejo 

nove rešitve, ponujajo izboljšave, imajo sposobnost hitrega prilagajanja. Uspešno 

vključevanje in nastopanje na tujih, mednarodnih trgih, krepi konkurenčnost poslovanja 

podjetij. Torej bi lahko sklepali, da tudi konkurenčnost pripomore k boljšim stikom s 

potrošniki. Potrošniki namreč pregovorno bolj zaupajo uspešnim, močnim, konkurenčnim 

podjetjem, torej takim podjetjem, ki ţanjejo uspehe na mednarodnih trgih. Zaradi vse večje 

konkurence in hitrega porasta števila izdelkov in storitev, proizvajalci vedno več energije in 

sredstev usmerjajo predvsem v tehnološki razvoj in v marketing. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V potrošniško usmerjeni druţbi nas dnevno zasipavajo s ponudbami za ugodne nakupe nam 

potrebnih in manj potrebnih izdelkov in storitev. K uspešnemu poslovanju podjetja prav 

gotovo pripomorejo izdelki in storitve, ki so narejeni po meri in ţelji potrošnika ter 

zadovoljujejo njegove potrebe.  

Prav marketing je po mnenju Kotlerja (1998, 13) proces, v katerem se načrtujejo izdelki, se 

snujejo ideje, postavljajo cene. Sprejemajo se odločitve v zvezi z distribucijo in marketinškim 

komuniciranjem, določajo se ciljne skupine. Vse to poteka z namenom zadovoljevanja potreb 

in pričakovanj tako potrošnikov kot podjetij. Marketing predstavlja enega od temeljnih 

dejavnikov razvoja podjetja, saj je od daljnovidnosti marketinških odločitev lahko odvisno 

dolgoročno uspešno poslovanje podjetja. Če povzamemo Kotlerja (2004, 564), le-ta navaja 

marketinško komunikacijo kot dialog med kupcem in podjetjem, pri čemer se podjetje ukvarja 

z odgovorom na vprašanje, kako vzpostaviti stik s kupcem. Po navajanju Potočnika (2005, 

312), mora podjetje poleg ponudbe dobrega izdelka, zagotovitve privlačne cene in dostopnosti 

izdelka z uporabnikom tudi ustrezno komunicirati tako s sedanjimi kot s potencialnimi kupci. 

Jedro vsakega podjetja naj bi predstavljala blagovna znamka, nekaj, po čemer je podjetje 

prepoznano navzven. Blagovna znamka pomeni ugled podjetja, predstavlja prestiţ, je ime za 

kakovost, stalnost. Aaker (1991, 7) opredeljuje blagovno znamko kot ime ali simbol, s 

pomočjo katerega lahko identificiramo izdelek ali storitev podjetja in s katerim se to podjetje 

diferencira od konkurentov. 

 

Ali, če povzamemo opredelitev American Marketing Association, je blagovna znamka 

izkušnja potrošnika, ki jo predstavlja zbirka idej in predstav. Le-te se pogosto nanašajo na 

simbole, kot so ime, logotip, slogan in grafična podoba. (AMA Dictionary 2015) 
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V kolikor ţeli podjetje rasti, se razvijati ter ostati konkurenčno, je nujna širitev poslovanja, 

ustvarjanje novih izdelkov in izvajanje aktivnosti za boljšo prepoznavnost posamezne 

blagovne znamke. Vsako podjetje stremi za dobro in uspešno blagovno znamko, ki se tudi trţi 

daljše časovno obdobje, zato podjetja svoje aktivnosti načrtujejo dolgoročno, saj dobra 

blagovna znamka ne nastane čez noč. Samo ime in izdelek še ne zagotavljata dobre blagovne 

znamke. Izdelek mora imeti za potrošnika neko dodano vrednost, da se odloči za nakup.  

Kako posameznik zazna blagovno znamko, je pomembno tako za podjetje kot tudi za 

posameznika. Pomembno je, da se potrošnik poistoveti z blagovno znamko. V primeru 

nakupa se potrošnik najprej osredotoči na blagovno znamko, šele nato na embalaţo, ceno, 

kvaliteto.  

Velik pomen pri nakupni odločitvi potrošnika gre pripisati marketinškim aktivnostim. Pri 

agresivni marketinški kampanji imajo vodilno vlogo multinacionalna podjetja, ki velik del 

sredstev usmerjajo prav v marketing. Multinacionalna podjetja z rednim oglaševanjem in 

promoviranjem novih izdelkov utrjujejo svojo blagovno znamko in poloţaj na trgu ter 

povečujejo svoje trţne deleţe, zaradi česar počasi izrivajo ostale (manjše) akterje s trga. S 

problemom globalizacije se srečujejo tudi podjetja v Sloveniji. Če so se slovenska podjetja ob 

razpadu Jugoslavije spopadala s problemom izgube prej skupnega trga, se danes v večji meri 

na trgih soočajo z velikim številom multinacionalnih podjetij ter s padanjem trţnega deleţa. 

Slovenska podjetja teţko konkurirajo multinacionalnim podjetjem, saj razpolagajo z bistveno 

manj sredstvi za prodajne aktivnosti, promocijo in trţenje izdelkov kot jih imajo na voljo 

globalno uspešna podjetja. Današnja potrošniška druţba, in njeno povpraševanje po izdelkih 

in storitvah, je pogojena z aktivnostmi intenzivnega marketinškega komuniciranja. Ker 

slovenska podjetja manj oglašujejo, se manj pojavljajo v medijih. Posledica je slabša 

prepoznavnost pri potrošnikih. Zato podjetja ubirajo drugačne strategije in poti do 

potrošnikov; predvsem s poudarjanjem porekla izdelkov spodbujajo nakupe domačih izdelkov 

in lojalnost slovenskim podjetjem ter iščejo različne trţne niše.  

Eden od ključnih problemov, s katerimi se srečujejo slovenski proizvajalci iz kozmetične 

industrije, je prav gotovo problem prepoznavnosti izdelkov med potrošniki ter njihova 

zvestoba. Domnevamo, da prepoznavnost slovenske kozmetične industrije upada med 

mlajšimi potrošniki. Razloge za slabšo prepoznavnost vidimo v zasičenosti trga s 

kozmetičnimi izdelki in v intenzivnih oglaševalskih kampanjah, ki se usmerjajo v mlajšo 

generacijo z namenom pridobitve zvestih potrošnikov. Prav tako ne smemo zanemariti 

povezave med slabšo prepoznavnostjo in nakupnimi odločitvami potrošnikov. Slabša 

prepoznavnost za podjetje lahko pomeni slabši prodajni rezultat, umikanje izdelkov s polic, 

ukinjanje izdelkov, to pa zopet vodi v slabšo prepoznavnost zaradi manjšega števila izdelkov. 

V magistrski nalogi smo raziskali, preučili, analizirali in opredelili prepoznavnost blagovnih 

znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov. Slovenija se lahko pohvali s trţno prepoznavnimi  
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blagovnimi znamkami, kot so Gorenje, Elan, Cockta, Fructal, Tina Maze, Alpsko mleko, 

Krka, Akrapovič, Adria ter tudi drugimi, ki so dokaj dobro prepoznane tako doma kot v tujini.  

Zaradi obseţnosti področja smo se pri raziskovanju in preučevanju prepoznavnosti blagovne 

znamke v Sloveniji omejili na področje kozmetične industrije. Raziskali, preučili, analizirali 

in opredelili smo prepoznavnost blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov dveh največjih 

podjetij na področju proizvodnje kozmetike v Sloveniji; Ilirije, d. d. in Kozmetike Afrodita, d. 

o. o..  

Na osnovi izsledkov raziskave smo v zaključku podali naša priporočila za nadaljnji razvoj in 

poslovno prakso. Slovenskim kozmetičnim podjetjem smo predočili, s kakšnimi 

marketinškimi potezami bi lahko povečala prepoznavnost blagovnih znamk, na kakšne načine 

pritegniti kupce ter, kako jih obdrţati. Pridobljeni rezultati so lahko v pomoč slovenskim 

kozmetičnim podjetjem pri nadaljnjem poslovanju in razvoju, katerega namen je uspešnejši 

strateški porast lastnih blagovnih znamk.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti prepoznavnost 

blagovnih znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov. Pri raziskovanju smo se osredotočili na 

podjetji Ilirija, d. d. in Kozmetika Afrodita, d. o. o., kot dve največji kozmetični podjetji v 

Sloveniji. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo literature pojasnili pomen marketinga, 

marketinškega komuniciranja in blagovne znamke. Večji poudarek smo namenili sami 

blagovni znamki in njenemu nastanku; od ideje do prepoznavnosti in uveljavitve na trgu. 

Glavni namen empiričnega dela magistrske naloge je bila raziskava, ki nam podaja odgovor o 

tem, kako prepoznane so med potrošniki slovenske kozmetične blagovne znamke, in katere so 

ključne nakupne odločitve za njihov nakup.  

Cilji magistrske naloge so bili: 

 preučiti obstoječo domačo in tujo literaturo z obravnavanega področja, 

 opredeliti vlogo in pomen marketinga in marketinškega komuniciranja,  

 predstaviti pomen blagovne znamke za poslovanje podjetja,  

 raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti prepoznavnost blagovnih  

znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov,  

 podati priporočila za nadaljnji razvoj in prakso. 
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1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu naloge smo skladno z načrtom uporabili metodo deskripcije ali opisovanja 

na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj in lastnih delovnih izkušenj. Poleg te smo uporabili 

metodo kompilacije ali povzemanja spoznanj, zaključkov in stališč drugih avtorjev. Uporabili 

smo domačo in tujo literaturo s področij: marketinga, marketinškega komuniciranja, 

blagovnih znamk in prodajnih aktivnosti, proučili smo veljavno zakonodajo, vezano za 

blagovne znamke.  

 

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo v obliki anonimne ankete, ki je 

bila sestavljena iz dveh sklopov; iz osnovnih informacij in podatkov (spol, starost, regija …) 

ter vprašanj s področja blagovne znamke in nakupnih odločitev. Pri izdelavi ankete smo 

uporabili Likertovo lestvico s petimi stopnjami. V področje raziskovanja smo zajeli celotno 

področje Slovenije, pri čemer smo prejeli 123 vrnjenih anket, od tega je bilo 19 nepopolnih. 

Vzorčenje je bilo naključno. Anketa je bila odprta od 27. oktobra 2015 do 12. decembra 2015. 

Moţno je bilo reševanje in pošiljanje odgovorov preko spleta ter tudi s pomočjo socialnih 

omreţij.  

V raziskovalnem delu smo tolmačili ugotovitve raziskave in pri tem uporabili metodo 

primerjave – komparativna metoda, to je primerjanje dejstev, pojavov, procesov, odnosov, s 

katerimi ugotavljamo podobnosti in razlike ter na njihovi osnovi pripravljamo sklepe. Poleg 

komparativne metode smo uporabili metodo analize, pri čemer smo uporabili javno dostopne 

podatke ter analizirali podatke, pridobljene z anonimnim anketnim vprašalnikom s pomočjo 

programa SPSS, s t-testom, s hi-kvadrat preizkusom ter z multivariatno regresijsko metodo. 

Hipoteze smo preverjali s 5-odstotnim tveganjem (P=0,05). Z uporabo koeficienta Cronbach 

alfa, ki je na splošno najbolj poznan kot indeks zanesljivosti, smo preverili zanesljivost 

pridobljenih rezultatov.  

 

Zastavili smo si naslednje hipoteze, ki smo jih z raziskavo potrdili oziroma ovrgli: 

H1: Slovenske kozmetične blagovne znamke so med slovenskimi potrošniki bolj prepoznane 

kot kozmetične blagovne znamke tujih proizvajalcev. Hipotezo smo preverili s hi-kvadrat 

preizkusom enakosti deleţev. 

H2: Odločilno vlogo pri izbiri blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov poleg prodajne cene 

predstavlja kakovost ter estetsko privlačna embalaža izdelka. Hipotezo smo preverjali z 

multivariatno regresijsko metodo, s katero smo ugotavljali, katerim odločitvenim dejavnikom 

dajejo potrošniki največji poudarek. 

H3: Prodajne akcije in druge aktivnosti marketinškega komuniciranja pripomorejo k 

povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti slovenskih kozmetičnih blagovnih znamk. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo t-preizkusa. 
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H4: Med mlajšo populacijo potrošnikov je zaznati upad prepoznavnosti in zvestobe 

slovenskim kozmetičnim blagovnim znamkam. Hipotezo smo preverjali s pomočjo t-preizkusa. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri oblikovanju problema 

Izhajali smo iz predpostavke, da so kozmetični izdelki slovenskih proizvajalcev med 

slovenskimi potrošniki dobro prepoznani na območju celotne Slovenije. Poznavanje izdelkov 

je ključno pri nakupnih odločitvah potrošnikov in posledično vpliva na povečanje 

prepoznavnosti izdelkov blagovnih znamk kozmetičnih podjetij.  

 

Prav tako smo predpostavili, da slovenska kozmetična podjetja naredijo vse v okviru 

zmoţnosti, da svoje izdelke uspešno promovirajo, lansirajo in predstavijo ter pribliţajo 

ciljnim kupcem, pri čemer uporabljajo vse sodobne trţne pristope. Predpostavili smo, da 

igrajo konkurenčne zmoţnosti blagovne znamke odločilno vlogo, kar je še posebej izrazito 

prav v segmentu kozmetične industrije.  

Glavne omejitve so bile: dostop do vseh potrebnih podatkov oziroma razpoloţljivih virov in 

informacij ter literature. Omejitev je bil tudi omejen vzorec anketirancev, ki ni bil dovolj 

reprezentativen, kljub temu, da smo v raziskavo zajeli celotno ozemlje Slovenije. Zaradi 

omejenosti vzorca ne moremo z gotovostjo trditi, da slednji predstavlja dejansko stanje na 

trgu Slovenije. Prav tako bi bila lahko omejitev verodostojnost izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov ter odzivnost anketirancev pri vračanju le-teh.  
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2 MARKETING 

Marketing predstavlja enega od temeljnih dejavnikov razvoja podjetja, saj je od 

daljnovidnosti marketinških odločitev lahko odvisno dolgoročno uspešno poslovanje podjetja.  

Če pogledamo izvor besede marketing, ugotovimo, da le-ta izhaja iz korena »market«, ki v 

prevodu pomeni trg, zato v slovenskem jeziku poleg izraza marketing zasledimo tudi izraz 

trţenje. Obe besedi imata enak pomen. V magistrski nalogi bomo zaradi boljše preglednosti 

uporabljali zgolj imenovanje marketing. 

Čeprav mnogi marketing povezujejo zgolj z oglaševanjem in prodajo, pa marketing 

predstavlja mnoţico dejanj, ki vodijo k zadovoljevanju potrošnika. Glavni namen marketinga 

je po navedbah Turkove (2010, 3), pomagati proizvajalcem pri odločitvi, kaj naj proizvajajo. 

Morda je marketing pred dobrimi šestimi desetletji res temeljil na mnoţični proizvodnji in 

ponudbi, a njegova podoba je danes drugačna. (Radonjič, Iršič 2006, 70)  

Ţe sam pogled na tehnološki napredek, globalizacijo, spremembe v obnašanju potrošnikov in 

njihove zahteve ter na drugi strani na proizvajalce z vedno višjimi izdatki za oglaševanje, nam 

kaţe na velike spremembe na trgu. 

Ne v tuji ne v domači literaturi ne najdemo enotnega pojmovanja marketinga, temveč obstaja 

več različnih pojmovanj marketinga oz. trţenja. Ena izmed najsplošnejših definicij 

strokovnjaka s področja marketinga, Philipa Kotlerja (2004, 9), se glasi: »Marketing je 

druţbeni proces ustvarjanja, ponujanja in menjave izdelkov, kjer posamezniki ali skupine 

dobijo to, kar potrebujejo ali ţelijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo 

izdelke, ki imajo vrednost«. Vukasovićeva (2012, 19) je definicijo marketinga priredila po 

Kotlerju (1998, 13), in pravi, da je marketing proces načrtovanja, snovanja in ponudbe 

izdelkov na trgu. Z določanjem distribucijskih poti, ustreznimi pogoji menjave ter 

marketinškim komuniciranjem, vse z namenom zadovoljitve vseh strank vključenih v proces, 

bi lahko zaključili z najpreprostejšo definicijo marketinga. Zelo podobno definira marketing 

Potočnik (2005, 36), ki pravi, da je marketing proces načrtovanja in razvoja izdelka in proces 

določanja cene izdelka, marketinških poti ter promocije izdelka. 

AMA je julija 2013 definirala marketing kot dejavnost, torej skupek institucij in procesov za 

ustvarjanje, komuniciranje, dostavljanje in izmenjavo ponudb, ki predstavljajo neko vrednost 

kupcem, strankam, partnerjem in druţbi na splošno. (AMA 2013) Weissova (2008, 2) 

pojmuje marketing za eno najpomembnejših funkcij v podjetju, saj je od njegovega uspeha v 

veliki meri odvisna uspešnost poslovanja podjetja. Z marketingom se definirajo pogoji 

prodaje kot kaj in komu ter kako podjetja prodajajo ter kako se oblikujejo smernice za razvoj 

novih izdelkov in storitev. Baker (2008, 4) opredeljuje marketing kot kombinacijo vodstvene 

usmerjenosti, ali kot trdijo nekateri, poslovno filozofijo in poslovne funkcije. Pravi da je za 

razumevanje marketinga pomembno jasno razlikovati med obema. 
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Ferrell in Hartline (2011, 27) sta pojem in pomen marketinga opredelila na sledeč način: 

 je paralelen drugim poslovnim funkcijam v podjetju, kot so proizvodnja, raziskave, 

upravljanje človeških virov, računovodstvo. Cilj marketinga je povezati podjetje za 

svoje stranke, 

 opredelili bi ga lahko kot organizacijsko funkcijo in vrsto procesov za ustvarjanje, 

komuniciranje in zagotavljanje vrednosti kupcem.  Gre za moderiranje odnosov s kupci 

na način, ki koristi tako podjetju kot kupcem, 

 v zadnjih 20 letih se je močno spremenilo bistvo marketinga, ki danes poudarja odnose s 

kupci, 

 marketing je povezan z našim ţivljenjskim slogom in standardom, a ne samo glede 

porabe in blaginje, ampak tudi z vidika druţbene blaginje. 

Makovec Brenčičeva (2005) meni, da bi morala drţava igrati vidnejšo vlogo na področju 

marketinga, bolj poudarjati nacionalno identiteto ter tako povečati mednarodno prepoznavnost 

Slovenije. To še posebej pride do izraza na medkulturnih trgih, kjer je konkurenca še ostrejša. 

Meni, da bi h klasičnemu 4P (izdelek, cena, trţna pot, komunikacijski splet) dodali še drţavo 

izvora izdelka kot sestavimo marketinškega spleta. 

Kot ţe rečeno, marketinga ne moremo in ne smemo razumeti zgolj kot komercialno dejavnost 

ali drugega izraza za oglaševanje, kar nazorno prikazuje tudi spodnja slika. Področja, ki jih 

zajema marketing, so mnogo širša in kompleksnejša. 

 

Slika 1: Marketing proti marketingu 

Vir: Društvo za marketing Slovenije 2012. 
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2.1 Vloga, pomen in značilnosti marketinga 

Verjetno bi res lahko rekli, da marketing obstaja odkar obstaja človeštvo; ljudje so si od 

nekdaj izmenjavali izdelke, storitve itd.. Zavedanje samega pomena marketinga se je začelo v 

50. letih prejšnjega stoletja v Ameriki. Tamkajšnji poslovneţi, managerji multinacionalnih 

podjetij, so se začeli zavedati nujnosti dolgoročnega sodelovanja med proizvajalci in 

potrošniki. Marketing pa danes zaradi tempa ţivljenja in nepredvidljivega okolja pomeni hitro 

slednje spremembam tako med konkurenti kot med potrošniki, razumevanje potrošnikov ter 

prilagajanje razmeram na trgu. Le tako si podjetja lahko zagotovijo obstoj in nadaljnji razvoj 

ter dobiček. 

Vedno več podjetij spoznava, kako velika sta moč in vpliv, ki ju ima marketing na uspešnost 

poslovanja. Ključ do uspeha podjetja je v tem, da veš, kdo je tvoj končni, ciljni kupec ter, da 

ga zadovoljiš s ponudbo, ki je boljša od ponudbe tvojih konkurentov. Če ţelijo podjetja uspeti 

v vedno večji konkurenci, morajo svoje delo opravljati odlično. (Vukasović 2012, 20) Vloga 

in pomen marketinga naraščata povsod tako v velikih multinacionalnih podjetjih kot v 

manjših podjetjih in pri zasebnikih. Marketinških strategij ne smemo povezovati le s 

pridobitnimi podjetji, kjer je na prvem mestu dobiček. Tudi med neprofitnimi organizacijami, 

kjer ni materialnih ciljev, temveč so cilji povezani z naravo neprofitne organizacije, je opazen 

porast marketinga. (Konečnik Ruzzier 2011, 16) Vloga marketinga se povečuje, kar se kaţe v 

dejavnikih, ki jih povzemamo po Boltavzer (2009, 5): 

 spremeniti potrebe druţbe v donosne priloţnosti,  

 spodbujati potrošniško kulturo,  

 podati oceno o privlačnosti trgov, 

 razvijati sistem vrednosti,  

 z zadovoljevanjem potreb kupcev doseči predviden dobiček,  

 profesionalni marketing; z izpolnjevanjem kupčeve resnične potrebe bolje kot 

         naši konkurenti,  

 pridobivanje kupcev,  

 povečati število nakupov, ki jih opravi kupec,  

 navdušenje nad nakupi dodatkov in novih izdelkov.  

Marketing kot dolgoročen in planiran proces vključuje več dejavnosti, ki vodijo do izpolnitve 

ţelenega cilja. Neodvisno od velikosti in vrste podjetja pa je še vedno na prvem mestu 

zadovoljevanje potreb in ţelja kupcev, za kar je potrebno razumeti delovanje marketinga kot 

povezovalca vseh vpletenih strani. Bistvo marketinga je razumevanje, uresničevanje in 

zadovoljevanje potreb kupcev, zato marketing vključuje vse potrebne aktivnosti, da pride do 

prodaje ter, da podjetje skozi kontinuiteto teh aktivnosti posluje uspešno. 
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Ko govorimo o pomenu marketinga, ne smemo mimo aktivnosti, ki se pričnejo preden kupec 

sploh zazna potrebo po izdelku, in se nadaljujejo tudi po tem, ko se izdelek ţe proda. Te 

aktivnosti, povzete po Potočniku (2005, 20-21), so: 

 raziskovanje trga, 

 marketinško načrtovanje, 

 izvajanje marketinških akcij – predvsem razvijanje novih izdelkov, 

 spremljanje učinkovitosti izvajanja marketinških akcij, 

 neposredno prodajanje, 

 nadzor nad vsemi navedenimi področji marketinga.  

Prav tako so zgornje aktivnosti povezane s trţenjem blagovne znamke. V kolikšni meri so 

posamezne aktivnosti vpete v podjetje, je odvisno od vrste, velikosti in delovanja podjetja. 

Kot je zapisal Potočnik (2005, 25), je marketing vodenje procesa načrtovanja in izvajanja 

marketinških dejavnosti, kot so: oblikovanje cen, promocija ter distribucija izdelkov. Vse 

aktivnosti se izvajajo z namenom zadovoljitve potreb kupcev.  

Podjetja uporabljajo zelo različne načine poslovodenja. Čeprav navzven podjetja delujejo 

podobno, pa se med seboj razlikujejo tako glede razumevanja trga in kupcev kot glede svojih 

konkurentov. (Klenovšek 2014, 25) Kombiniranje različnih marketinških instrumentov za čim 

učinkovitejši nastop podjetja na trgu ter ustrezna poslovna pot podjetja, da zadovolji potrebe 

in ţelje kupcev s svojimi izdelki, sta prav gotovo pomembni značilnosti marketinga. Meško 

Štok (2013, VI) navaja, da brez nujne povezanosti marketinga z ostalimi funkcijami v 

podjetju ni ne učinkovitega marketinga ne učinkovitega poslovanja podjetja, čemur sledi, da 

ni gospodarskega razvoja. 

O marketinških aktivnostih govorimo ob izpolnitvi vsaj dveh pogojev, ki izhajata iz same 

opredelitve marketinga. Pogoja sta naravnanost k zadovoljevanju potreb z menjavo izdelkov z 

okoljem ter medsebojna usklajenost in povezanost pri zadovoljevanju potreb. Marketing s 

ponujanjem določenih vrednosti namerno ustvarja ţelene reakcije pri ciljni skupini kupcev. Z 

marketinškimi aktivnostmi je moţno spreminjati verjetnost reakcije kupcev, saj le-ta ni 

vnaprej določena. (Snoj, Gabrijan 2006, I-25-28)  

Kombinacijo raznolikih marketinških aktivnosti in njihovih učinkov, s katerimi ima podjetje 

moţnost vplivati na izbran ciljni trg, imenujemo marketinški splet. Aktivnosti marketinških 

vidikov managementa izdelkov, cen in kupoprodajnih pogojev, komuniciranja in marketinške 

preskrbe ter razpečave izdelkov podjetje kombinira v marketinški splet – ponekod ga avtorji 

poimenujejo tudi marketing mix. (Snoj, Gabrijan 2006, I-34, 28) Podobno marketing mix ali 

marketinški splet tolmači tudi Kotler (2004, 15), in pravi, da je kombinacija marketinških 

aktivnosti in njihovih učinkov, s katerimi podjetje vpliva na izbran ciljni trg. V spodnji sliki 

pa prikazujemo marketinški mix, kot ga predstavlja Turkova (2010, 26). 
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Slika 2: Shema marketinškega spleta oz. marketing mixa 

Vir: Turk 2010, 26. 

Običajno vsak ciljni trg zahteva oblikovanje svojega marketinškega spleta. 

2.2 Marketinško raziskovanje in analiza trga ter obnašanje potrošnikov  

Največ so vredne tiste informacije, ki so zanesljive. Marketing usklajuje raziskavo trga, 

planiranje izdelkov, reklamiranje in realizacijo prodaje. 

Pomen marketinškega raziskovanja je v sodobnih gospodarstvih postal neprecenljiv. 

Podjetjem predstavljajo marketinške raziskave dragocen vir informacij. Marketinških raziskav 

se posluţujejo tako podjetja, ki delujejo na področju izdelkov za široko potrošnjo, kot 

storitvena podjetja, svetovalna podjetja, vladne agencije ter celo neprofitne organizacije. 

(Konečnik Ruzzier 2011, 63) 

Kljub temu to ne pomeni, da je za vsako pomembno odločitev v podjetju potrebna predhodna 

marketinška raziskava. Boltavzer (2009, 30) za marketinško raziskovanje meni, da pomeni 

zbiranje informacij, a ne le tistih, ki so vezane na samo raziskavo trga, temveč podatkov in 

informacij o organizaciji marketinga, o mednarodnem okolju in o elementih marketinškega 

spleta, kot so npr. izdelek, cena, promocija itd. Kotler (2004, 129)  marketinško raziskovanje 

opredeljuje kot sistematično načrtovanje, zbiranje in analizo podatkov ter poročanje o 

pridobljenih rezultatih. Ti podatki oz. rezultati so pomembni za analizo marketinških razmer, 

v katerih se podjetje nahaja.  

Fokus marketinškega raziskovanja (v nadaljevanju MR) je preučitev specifičnega 

marketinškega problema, ki je velikokrat osnovan na preteklih informacijah in njihovi 

uporabi. Reševanje marketinškega problema ima pri reševanju tekočih problemov pogosto 

zaslombo na podobnih rešitvah iz preteklosti, torej na asociacijah. Pri MR govorimo o 
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posebnem raziskovalnem procesu, ki ima seveda svoj začetek in konce. Temu so prilagojene 

tudi izbrane metode raziskovanja. (Turk 2010, 79) Torej gre pri MR za sistematično zbiranje, 

preučevanje ter pojasnjevanje podatkov za najpomembnejše marketinške odločitve. MR je 

vedno usmerjeno v preučitev konkretnega marketinškega problema.  

Marketinški informacijski sistem (v nadaljevanju MIS) pomeni priklic in uporabo ustrezno 

razvrščenih in shranjenih podatkov, ko jih potrebujemo pri sprejemanju odločitev. Poudarek 

je na tem, da ne prekinemo toka informacij in podatkov. (Turk 2010, 79) Sestavine MIS, 

povzete po Turkovi (2010, 80), so: 

 sistem notranjih podatkov, kar predstavlja pot od naročila do plačila, sistemi informacij 

o prodaji, baze podatkov, podatkovno rudarjenje, 

 sistemi marketinškega obveščanja s primarnimi in sekundarnimi viri, 

 sistemi MR, kamor štejemo izvajalce marketinških raziskav ter sam proces 

marketinškega raziskovanja, 

 sistem za podporo marketinškim odločitvam, 

 napovedovanje in merjenje povpraševanja – to pomeni, katere trge naj merimo, 

ocenjevanje sedanjega in bodočega povpraševanja, ugotavljanje namer kupcev.  

MIS in MR s potrebnimi informacijami prinašata podjetju kotisti in mu omogočata 

sprejemanje boljših marketinškeih odločitev. Pomembna je zlasti povratna informacija oz. 

angl. »feedback« glede sprejema izdelka pri kupcih ter ideja, kakšno podobo so si kupci 

ustvarili o podjetju. Z opredelitvijo področja delovanja si izvajalec marketinga začrta okvir 

svojega ciljnega trga. Dolgoročno gledano nam analiza trga lahko prihrani marsikateri strošek. 

Najpomembnejša področja raziskovanja trga so po Potočniku (2005, 95): potrebe in 

povpraševanje, ponudba in konkurenca, trţne poti ter ustreznost izdelkov.  

Raziskava in analiza ciljnega trga predstavljata enega ključnih delov vsakega poslovnega 

načrta. Analiza nam pomaga pri lansiranju izdelkov na trg, na katerega vstopamo, in nam 

sluţi za načrtovanje kasnejših marketinških aktivnosti. Potrebno je določiti, kaj je ključni del 

raziskave trga ter kako se je sploh lotiti. Ključni deli raziskave in analize trga so: 

 identificirati ciljni trg ali njen segment ter potencialne kupce,  

 določitev velikosti trga ter trendov, ki se na njem pojavljajo, 

 potrebno je pridobiti podatke o konkurenci ter s tem določiti naše konkurenčne 

prednosti oz. morebitne slabosti, 

 zastavitev realnih ciljev ter ocena naših moţnosti, 

 nenehno spremljanje kaj se dogaja na trgu. (Mladi podjetnik b. l.) 

V ţelji po dolgoročnem preţivetju in obstoju podjetja neprenehoma spremljajo dogajanja tako 

znotraj podjetja kot na trgu med konkurenti. V današnjem okolju je nujno sprotno opazovanje 

dogajanja na trgu, saj so edina stalnica v njem spremembe. Ker vedno pogosteje prihaja do 

sprememb, sta hiter odziv ter spremljanje ključni nalogi marketinga v podjetju. Glede na 
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spremembe v okolju je potrebno prilagoditi poslovanje in izdelke ter izkoristiti prednosti, ki 

jih prinašajo nenehne spremembe. Po opredelitvi problema in cilja raziskave je naslednji 

korak načrtovanje raziskave, saj tako zagotovimo učinkovit način zbiranja informacij. 

Potrebno je narediti razrez stroškov raziskave, preučiti primarne in sekundarne vire podatkov 

ter izbrati eno izmed oblik komuniciranja. (Konečnik Ruzzier 2011, 50, 65-71) 

Podjetje mora identificirati kupce v smeri obnašanja ter vedenja kupcev. Potrebno je 

razlikovati med obstoječimi, moţnimi ter ciljnimi kupci ter poiskati odgovore na vprašanja, 

kaj kupci sploh ţelijo kupiti, kje, kdaj, koliko, kako, od koga. Pogoj za uspešno marketinško 

aktivnost je poglobljeno znanje o obnašanju potrošnikov in nato koristna uporaba tega znanja.  

Management odnosov s kupci – CRM (angl.: customer relationship management) se je pričel 

razvijati hkrati z razvojem IKT v 90. letih prejšnjega stoletja. CRM predstavlja poslovno 

strategijo dolgoročnega odnosa podjetja s kupci. Gre za proces ravnanja s podrobnimi 

informacijami o posameznih kupcih, kamor je vključeno notranje in zunanje okolje podjetja, 

vse z namenom povečevanja zvestobe kupca. (Konečnik Ruzzier 2011, 28) Še v 80. letih 

prejšnjega stoletja je bilo mogoče prodati vse, ker je povpraševanje presegalo ponudbo. Z 

napredkom tehnologije ter dvigom BDP-ja oz. kupne moči kupcev se je začelo stanje 

spreminjati. Kupci so postali zahtevnejši, bolj osveščeni. Zaradi porasta konkurence so se 

podjetja začela spopadati s problemom, kako prodati svoje izdelke. Pojavila se je nuja po 

poznavanju potreb kupcev in njihovem obnašanju. V to jih je vodila ţelja po obstoju na trgu 

in ohranitvi svojega poloţaja.  

Zadovoljstvo kupcev je povezano z izpolnitvijo oz. s preseganjem njihovih pričakovanj. 

Zadovoljni kupci so manj občutljivi glede cene, kupijo več izdelkov, o podjetju imajo dobro 

mnenje in dalj časa ostanejo zvesti podjetju in njegovim izdelkom. Cilj podjetja ni doseţen, 

ko pridobi kupca temveč, ko kupca obdrţi. Vedno je in mora biti kupec središče dogajanja in 

pozornosti. (Boltavzer 2009, 12) Na nakupno odločitev posameznika po mnenju Snoja in 

Gabrijana (2006 I-81-82) vpliva več dejavnikov, od posamezniku lastnih dejavnikov, do 

dejavnikov iz oţjega in širšega okolja. To pomeni, da na nakupno odločitev vplivajo tako 

demografske kot psihografske značilnosti, pa seveda vpliv prijateljev in druţine, sistem 

vrednot v domačem okolju, druţbeni razred, zakonodaja itd. Tudi Kotler (2004, 56) je 

mnenja, da so podjetja vedno bolj uspešna v zadovoljevanju potreb kupcev kot tudi pri samih 

odnosih s kupci. Spretnost zadrţevanja in zadovoljevanja kupcev zahteva oblikovanje baze 

podatkov o obstoječih ter potencialnih kupcih. 

S pomočjo baz podatkov se odkrivajo trendi in kupčeve potrebe ter se vzpostavljajo razmere 

za krepitev zvestobe kupcev. V zadnjem času se povečuje število kupcev, ki niso pripravljeni 

deliti osebnih podatkov, zato morajo biti podjetja še posebno pazljiva pri varovanju osebnih 

podatkov ter spoštovati kupčevo zasebnost. Zato Boltavzerjeva (2009, 6) meni, da je temelj 

marketinškega koncepta ugotoviti, kakšne so potrebe obstoječih in kakšne potencialnih 

kupcev. Temu je potrebno prilagoditi izdelke, ki bodo v kar največji meri uresničili te potrebe. 
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Podjetje mora spremljati marketinško miselnost od razvoja izdelka, preko proizvodnje in 

financiranja. Upoštevati jo je potrebno pri usposabljanju delavcev, predvsem pa pri prodaji, ki 

predstavlja najteţjo stopnjo poslovanja podjetja. Temeljni problem podjetja danes ni več, 

kako proizvesti nek proizvod ali ponuditi storitev, temveč, kako najti kupca. 

2.3 Marketinško načrtovanje, strategije in razvoj 

Podjetjem se zgodi, da ob vsakdanjih rutinskih operacijah izgubijo smer ter lastno identiteto. 

Treba si je vzeti čas, da vemo, kaj ţelimo doseči, kaj je pomembno. Pri tem se posluţujemo 

marketinškega načrtovanja in marketinških strategij. Potočnik (2001, 132) navaja, da je 

večina trgovskih podjetij šele pred kratkim začela s procesom strateškega načrtovanja. Ker 

podjetja delujejo v dinamičnem in konkurenčnem okolju, so vajena takojšnega reševanja 

problemov, da so hitro spet aktivna in konkurenčna na trgu. Učinkovito marketinško 

načrtovanje pa je dolgotrajno. Tako kot Potočnik tudi Vukasovićeva (2012, 315-316) 

ugotavlja, da je strategija v marketingu načrtovana dolgoročno. Podjetje, ki ţeli doseči 

dolgoročno konkurenčnost na trgu, mora razvijati in ponujati nove izdelke, ohranjati in 

pridobivati kupce, dosegati načrtovan dobiček ter ustvarjati pozitivno podobo podjetja. Biti 

boljši od konkurence je bistvo strategije, a z gotovostjo ne moremo govoriti o najprimernejši 

strategiji. Pomembno je, da si podjetje zastavi osnovo, ki jo prilagaja situaciji na trgu in v 

podjetju. 

Spekter izdelkov, ki jih podjetje ponuja, je odvisen od razmer na trgu, omejen z zmoţnostjo 

produktivnosti in virov, z vodstveno in marketinško kompleksnostjo. Fokus in smer podjetja 

začrtajo izdelki, ki jih podjetje ponuja. Faganel (2008) meni, da je marketing proces 

ustvarjanja vrednosti, kar kaţejo štirje P-ji (izdelek, ki ga odjemalec ţeli, kjer ga ţeli, ob pravi 

ceni in, če bo izvedel za njega). Vrednost za kupca je zaznavanje, koliko je pridobil z 

nakupom izdelka. Dopolnjuje ga Kotler (2004, 248), ki pravi, da mora podjetje poleg kupcev 

seveda spremljati tudi svojo konkurenco, predvsem najbliţje tekmece, če ţeli oblikovati 

uspešno strategijo. Z najbliţjimi tekmeci mislimo tista podjetja, ki zadovoljujejo iste kupce in 

katerih ponudba izdelkov je podobna. Potrebno je odkriti prednosti in slabosti v primerjavi s 

konkurenco ter analizirati vrednost za kupca. Cilj analize je ugotoviti, kaj kupci iščejo. 

Marketinška strategija nam daje odgovor na vprašanje, kako zagotoviti boljšo vrednost za 

kupca na ciljnem, torej ključnem trgu. To pomeni oblikovanje marketinškega spleta 

(marketing mix). Ta vključuje izdelek, ceno, komunikacijo, distribucijo ter storitve, ki se 

osredotočajo na ciljno trţišče. Kombinacija zgornjih elementov izpolnjuje kupčeve potrebe in 

mu zagotavlja vrednost. (Hawkins 2013, 17) 

Strateško načrtovanje, ki je marketinško usmerjeno, tako Kotler (2004, 118), se izvaja na 

ravni podjetja, oddelka, poslovne enote in izdelka. Nadalje navaja, da je marketinški proces 

sestavljen iz štirih korakov: analiziranje priloţnosti, razvijanje marketinških strategij, 
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načrtovanje marketinških programov ter organizacije, izvedbe in nadzora marketinških 

aktivnosti. Korelc (2010, 10-12) pa meni, da podjetja, ki ne razmišljajo strateško, ne 

izkoriščajo vseh svojih zmoţnosti. Investicija v marketing je pri takih podjetjih velikokrat 

neučinkovita, ker so njihove aktivnosti zgrešene in neoptimalne, sporočila pa pogosto povsem 

zgrešena. Investicija v strateški marketing je najboljša investicija podjetja v uspeh. Kupci 

iščejo zanimive in opazne zgodbe, ki so strateško usmerjene, originalne in izstopajo iz 

povprečja. Take zgodbe jih navdušujejo ter prepričajo v nakup.  

Izbira marketinške strategije je odvisna tudi od vloge, ki jo ima podjetje na trgu. Podjetje ima 

lahko vlogo: 

 vodje – ohranja sedanji trţni deleţ ali ga povečuje, razvija strateško širitev ali obrambo 

obstoječega stanja,  

 izzivalca – z napadi na vodilno podjetje oz. druga podjetja v panogi ţeli povečati svoj 

trţni deleţ, 

 sledilca/posnemovalca – posnemajo vodilno podjetje ali izzivalce, 

 zapolnjevalca vrzeli – delujejo na trgih, ki niso zanimivi za velika podjetja oz. se 

specializirajo. (Kotler 2004, 254) 

Marketinško strategijo podjetja bi lahko opisali kot način, kako podjetje izpolnjuje potrebe in  

ţelje svojih kupcev. Ta opredelitev lahko vključuje tudi dejavnosti, ki so povezane z odnosi z 

drugimi deleţniki, kot npr. zaposlenimi ali dobavitelji. Marketinška strategija predstavlja 

načrt, kako bo podjetje uporabilo svoje prednosti in sposobnosti, da bo zadovoljilo potrebe in 

zahteve trga. Marketinška strategija je lahko sestavljena iz enega ali več marketinških 

programov; vsak program vključuje dva dela, in sicer ciljni trg ter marketinški splet. Da 

podjetje razvije ustrezno marketinško strategijo, mora izbrati pravo kombinacijo ciljnih trgov 

in marketinškega spleta, da pri tem ustvari konkurenčne prednosti pred tekmeci. (Ferrell, 

Hartline 2011, 19) Dobro zastavljena strategija, ki nas vodi do cilja, mora biti tako v interesu 

posameznika oz. podjetja. 

Podjetje določi strategijo in s tem smer razvoja podjetja, navajata Radonjič in Iršič. (2011, 

133) Podjetje opredeli cilje, razvoj izdelkov ter način, kako te cilje doseči. Ko podjetje 

opredeljuje strategijo, se osredotoča na rezultate raziskav in analiz, saj so osnova za 

marketinške aktivnosti. Zato podjetje najprej izbere ciljni trg, ga preuči in na podlagi analiz 

oblikuje marketinški splet. Podatke o tem, kako izkoristiti priloţnosti, ali se izogniti 

nevarnostim, podjetje dobi z analizo. Podjetje mora poudariti in vključiti svoje konkurenčne 

prednosti v strategijo. Odreagirati mora na vsako dejanje konkurence, jo posnemati, da 

zmanjša ali izniči prednost konkurentov. Za najuspešnejše veljajo tiste strategije, ki jih 

konkurenca ne more posnemati. 

Prodorne in edinstvene marketinške strategije zahtevajo celostno razmišljanje ter aktivno 

upravljanje s celotnim marketinškim spletom. Prepogosto se dogaja, da podjetja namenjajo 
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pozornost le nekaterim sestavinam marketinškega spleta, druge pa zapostavljajo. Vse 

sestavine marketinškega spleta morajo podpirati marketinško strategijo, da so medsebojno 

usklajene in usmerjene v skupni cilj. Strateško marketinško razmišljanje in delovanje tako 

(Korelc 2010, 14) vključuje celoten marketinški splet. Sestavine so prikazane v spodnji sliki: 

 

Slika 3: Sestavine marketinškega spleta 

Vir: Korelc 2010, 14. 

Za laţje določanje marketinških ciljev se v podjetju pogosto posluţujejo anket in raziskav, ki 

jih delajo sami ali pa uporabijo javno dostopne raziskave. Da je podjetje seznanjeno z 

novostmi in spremembami na trgu, pridobiva podatke in informacije iz časopisov, strokovnih 

revij, od odjemalcev, dobaviteljev, distributerjev. Podjetje preverja rezultate za posamezne 

izdelke, da ne prihaja do prevelikih odstopanj med zastavljenimi in doseţenimi cilji. Rezultati 

se preverjajo po zaključku v naprej določenih obdobjih, npr. mesečno, kvartalno, polletno ali 

letno. Z nadziranjem in spremljanjem podjetje izboljšuje učinkovitost posameznih 

marketinških dejavnosti in kar najhitreje odpravlja t. i. ozka grla. (Vodušek 2014, 18-19) 

Marketinško načrtovanje vodi podjetje do ciljev in določa, kaj ţeli podjetje doseči. Cilji so 

določeni na osnovi preteklih izkušenj in doseţkov podjetja. Pri določanju marketinških ciljev 

je potrebno upoštevati, da morajo biti cilji usklajeni z ostalimi področji v podjetju. Podjetje 

uresničuje marketinške cilje in strategije preko marketinških dejavnosti. Podjetje mora 

marketinške cilje opredeliti na jasen in razumljiv način, biti morajo merljivi in skladni s cilji 

podjetja, kar na spodnji sliki prikazuje metoda SMART. 
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Slika 4: Cilji po metodi SMART 

Vir: Bertoncelj 2007, I. 

Učinkovito marketinško komuniciranje predstavlja odločilni dejavnik uspešnosti marketinške 

strategije podjetja. 

 



 

17 

3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

V današnjem obdobju vedno večje konkurence morajo podjetja, če ţelijo preţiveti, ne samo 

dobro opravljati svoje delo, temveč ga morajo opravljati bolje od tekmecev. Marketing, 

njegovo razumevanje in uspešne marketinške strategije vedno bolj ločujejo uspešna podjetja 

od neuspešnih. Marketinško komuniciranje se povečuje z dolgoročnim razvojem partnerskega 

sodelovanja med podjetji in potrošniki.  

Spodaj navajamo nekaj opredelitev marketinškega komuniciranja domačih in tujih avtorjev. 

Potočnik (2005, 302) opredeljuje marketinško komuniciranje kot sklop vseh marketinških 

aktivnosti, s katerimi podjetje informira ter prepričuje kupce na ciljnem trgu ter na tak način 

omogoča laţjo menjavo. Marketinško komuniciranje po Hawkinsu (2013, 18) pomeni 

oglaševanje, moč prodaje, odnose z javnostjo, embalaţo ter katerikoli znak, ki izraţa podjetje 

in njegove izdelke. Za Snoja in Gabrijana (2004, II-145) je prva in glavna naloga 

marketinškega komuniciranje na področju marketinških aktivnosti podajanje sporočil o 

izdelkih in podjetju.  

Marketinško komuniciranje zajema vse aktivnosti, ki jih izvaja podjetje z namenom 

vzpostavitve komunikacije z obstoječimi in potencialnimi kupci. Z marketinškim 

komuniciranjem podjetje podaja sporočilo o svojem obstoju, lastnostih in prednostih ter na tak 

način prepričuje kupca, da se odloči za nakup. V bistvu bi lahko rekli, da je marketinško 

komuniciranje informiranje, prepričevanje in vplivanje na ciljno publiko. (Poslovni bazar 

2011) Uspešno komuniciranje, tako Kodrin (2013, 181-182), se začne z jasno opredelitvijo, 

kdo je ciljno občinstvo, kar je razvidno tudi iz spodnje slike. 

 

Slika 5: Koraki pri oblikovanju uspešnega komuniciranja 

Vir: Kodrin 2013, 182. 

Marketinško komuniciranje predstavlja najvidnejši element marketinškega spleta, vendar ga 

je potrebno obravnavati kor enakovreden, a nepogrešljiv element. Sodobna uspešna podjetja 

se sprašujejo, kako načrtovati in izpeljati svoje marketinške aktivnosti, da bodo le-te na trgu 

ustrezno delovale in dosegle ciljno skupino. Ob tem je potrebno marketinško komuniciranje 

uskladiti z ostalimi elementi v spletu. (Konečnik Ruzzier 2011, 207) Marketinško 

komuniciranje predstavlja vez podjetja z zunanjim okoljem oziroma s kupci. Marketinško 

komuniciranje je del strateško načrtovanega procesa. Komuniciranje z odjemalci naj bi bilo 

dvosmerno. Postavlja se vprašanje, kako si odjemalci ţelijo komunicirati s podjetji. Sam 
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koncept marketinškega komuniciranja je poskus prilagoditve potrošnikovim ţeljam in 

potrebam podjetij.  

Marketinško komuniciranje je, če povzamemo po Potočniku (2005, 301), pomembno za 

podjetje vsaj iz treh razlogov:  

 je bistvena sestavina strateškega pozicioniranja podjetja, 

 ima odločilno vlogo pri informiranju in prepričevanju kupcev, da kupijo izdelek prav 

tega podjetja, 

 če so kupci z izdelki zadovoljni, ustvarja zveste kupce. 

Podjetja morajo pri uporabi marketinškega komuniciranja upoštevati in spoštovati veljavno 

zakonodajo in pravila. Upoštevati je treba pravila etike in veroizpovedi, kar pomeni, da v 

oglasih ni ţalitev, da podjetja ne objavljajo spornih oglasov, da ne prihaja do zavajanja 

potrošnikov. Etika ter resnicoljubnost v marketinškem komuniciranju in njun pomen vodita v 

dolgoročno uspešno strategijo, ki zagotavlja zadovoljstvo in zvestobo kupcev. Sodobni načini 

marketinškega komuniciranja, ki potekajo preko spleta, socialnih in internetnih omreţij, lahko 

predstavljajo problem, saj lahko pride do zlorab, ker ni regulirano, kar je objavljeno, in to ima 

lahko negativne posledice. (Kesič 2013) 

3.1 Vloga in pomen marketinškega komuniciranja 

V zadnjih desetih letih so se načini marketinškega komuniciranja korenito spremenili. 

Marketinško komuniciranje, ki se prilagaja ciljnim skupinam, s katerimi podjetje gradi in 

ohranja dolgoročne odnose, je v porastu. Naslednja sprememba izhaja iz sodobnih IKT orodij, 

saj se je spremenil način njihove uporabe ter dostopnost. V prihodnosti bodo tradicionalna 

orodja še vedno pomembna pri marketinškem komuniciranju podjetja, samo potrebno jih bo 

prilagoditi novim ţeljam in potrebam kupcev. (Konečnik Ruzzier 2011, 207-209) 

 Vlogo in pomen marketinškega komuniciranja bi lahko strnili v sledeče (Kesič 2013):  

 informiranje potrošnikov in trga – nagovarjamo potencialnega kupca, 

 predstavitev in seznanitev z izdelkom in ponudnikom/podjetjem, 

 predstavitev značilnosti izdelka in podjetja, 

 diferenciacija glede na ostale ponudbe na trgu – kakšen je nabor konkurence, 

 prepričevanje in spominjanje kupcev, da se odločijo za nakup. 

O učinkovitem marketinškem komuniciranju lahko govorimo, ko zdruţijo svoje izkušnje in 

znanje strokovnjaki z različnih področij. V današnji potrošniški druţbi glavnino 

marketinškega komuniciranja opravijo zaposleni na marketinškem oddelku v podjetju. 

(Poslovni bazar 2011) Podjetje s prvinami marketinškega komuniciranja, kot so: osebna 

prodaja, pospeševanje prodaje, oglaševanje, neposredno trţenje in stiki z javnostjo, sporoča 
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kupcem, kaj ponuja ter vpliva nanje, da se odločijo za njihov izdelek in ne konkurenčen. 

Hkrati jim sporoča, kakšna sta korist in vrednost ponujenega izdelka.  

Uspešno in efektivno marketinško komuniciranje, tako Hawkins (2013, 18), zahteva odgovore 

na sledeča vprašanja: 

 S kom točno ţelimo komunicirati? 

 Kakšen učinek na ciljno publiko pričakujemo od naše komunikacije? 

 Katero sporočilo bo doseglo ţeleni učinek? 

 Kaj pomeni, da bi morali uporabiti medije za dosego ciljne publike? 

 Kdaj komunicirati s ciljno publiko? 

Odgovore na zgornja vprašanja bi po Potočniku (2005, 312-313) lahko strnili v sledeče 

ugotovitve. Za uspešno marketinško komuniciranje morajo biti marketinško-komunikacijska 

sporočila oblikovana tako, da ustrezajo tako komunikacijski poti kot prejemniku sporočila. 

Podjetje določi kriterije, po katerih ugotavlja, spremlja in nadzoruje učinkovitost 

marketinškega komuniciranja. Omeniti je potrebno še problem, ki ga predstavljajo negativni 

pojavi znotraj marketinškega komuniciranja. Ti so predvsem ekonomski, druţbeni in moralni 

ter oblike psihičnega pritiska in zavajanja kupcev. Med cilje marketinškega komuniciranja 

uvrščamo obveščanje kupcev o izdelkih in podjetju. Poleg tega je tu še prepričevanje kupcev, 

da je nakup izdelka, ki se oglašuje, primernejši in daje več koristi kot nakup drugega 

konkurenčnega izdelka. 

Zelo podobnega mnenja je tudi Kesič (2013), ki pravi, da so cilji komuniciranja povezani z 

učinkovitostjo ter odgovori na vprašanje, kaj ţeliš doseči in koga za to nagovoriti. Nadalje 

navaja značilnosti dobrih komunikacijskih ciljev, ki so: 

 skladni s splošnimi cilji podjetja in marketinga, 

 bistveni za identificiranje nevarnosti ali priloţnosti (ustrezni cilji, ne pretirani, realni, 

osredotočeni na mikro in makro okolje), 

 usmerjeni na različne ciljne publike, 

 kvantificirani in merljivi, 

 razumljivi in motivirajoči, a še vedno dovolj ambiciozni, 

 časovno opredeljeni, 

 z moţnostjo spreminjanja v podcilje, ko je to potrebno.  

Uspešnost podjetja in kar največja učinkovitost sta cilja marketinškega komuniciranja. S 

pomočjo marketinškega komuniciranja podjetje udejanja strategije pri doseganju smotrov in 

ciljev. Marketinško komuniciranje mora upoštevati tako interese podjetja kot interese tistih, s 

katerimi podjetje komunicira v trţenju, če ţeli, da je komuniciranje uspešno. (Poslovni bazar 

2011)  
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3.2 Komunikacijski splet 

Marketinško komuniciranje sestavlja več aktivnosti. Ali, če povzamemo po Potočniku (2005, 

304), je marketinško-komunikacijski splet sestavljen iz 5 poglavitnih oblik komuniciranja: 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in publiciteta, osebna prodaja ter 

neposredno trţenje. Nadalje Potočnik (2005, 312-313) navaja, da na oblikovanje marketinško-

komunikacijskega spleta vplivajo cilji in strategije marketinškega komuniciranja. Poleg tega 

pa še razpoloţljiva denarna sredstva, specifike ciljnega trga, značilnosti izdelka, posredniški 

stroški itd.  

Podjetja uporabljajo drugačne medije, ko komunicirajo s podjetji, kot pri komunikaciji s 

kupci. Največja razlika je v manjši uporabi masovnih medijev pri komuniciranju s podjetji. 

Pri komuniciranju s kupci prevladuje televizijsko, radijsko in tiskovno oglaševanje. Pri 

komuniciranju med podjetji je tako komuniciranje manj verjetno, ker je manj kupcev, je pa 

večji poudarek na osebni prodaji zaradi velikih naročil ter dolgotrajnosti odnosa. Oba 

segmenta imata veliko skupnega; oglaševanje cilja na spreminjanje obnašanja ali odnosa, na 

povečanje poznavanja. (Kesič 2013) Sestavine komunikacijskega spleta morajo biti enotne in 

medsebojno usklajene v sporočanju. Izbor posamezne aktivnosti je odvisen od ciljne skupine. 

Podjetje izbira takšno kombinacijo, za kakršno meni, da vodi do zastavljenega cilja.  

Podjetje sooblikuje ugled s pomočjo odnosov z javnostmi, oglaševanjem in drugimi oblikami 

komuniciranja, kot so: neposredna pošta, publiciteta, prodajno osebje in sponzoriranje. (Mladi 

podjetnik 2013) 

3.2.1 Sestavine marketinškega spleta 

Nekatera podjetja uporabljajo skoraj vse, druga le dva ali tri načine iz komunikacijskega 

spleta. Za katero orodje se bo podjetje odločilo oziroma, kakšno kombinacijo orodij bo 

izbralo, je odvisno od tega, katere cilje komuniciranja si je podjetje zastavilo. Izbira 

komunikacijskih orodij izhaja iz izdelka, razmer na trgu, ciljne skupine itd. Podjetja se 

prilagajajo razvoju tehnologij in danes dajejo večji poudarek IKT komunikacijskim orodjem.  

Sestavine marketinškega spleta Makovec Brenčičeva in Hrastelj (2003, 193) opisujeta kot 

urne kazalce. Pri tem izdelke primerjata z datumom, poti z urnim kazalcem, cene in prodajne 

pogoje z minutnim kazalcem in komunikacijo s sekundnim kazalcem na uri. Svojo primerjavo 

razlagata s tem, da se vse pomika naprej. Po njunem mnenju na enak način deluje tudi 

marketinški splet. Marketinški splet se razlikuje po izdelkih, trgih in v času. Ni dovolj, da 

marketinški splet poznamo, moramo ga znati tudi smiselno uporabljati. Sestavine 

komunikacijskega spleta, kot jih navaja Korelc (2010, 15), se nahajajo v spodnji sliki. 
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Slika 6: Sestavine komunikacijskega spleta 

Vir: Korelc 2010, 15. 

3.2.2 Orodja marketinško-komunikacijskega spleta 

Podjetja uporabljajo različne kombinacije marketinško-komunikacijskega spleta. Če 

povzemamo po Kesiču (2013), so to: 

 oglaševanje – osnovno, klasično, učinkovito, a na račun novih medijev upada, 

 pospeševanje prodaje – promocije, degustacije, akcije, neposreden stik s kupci, 

 osebna prodaja – akviziterstvo, angl.: »door to door« prodaja, 

 publiciteta – obvestila za delničarje, interna glasila, dobrodelne akcije, 

 trţenje dogodka – najpogosteje pri športnih prireditvah, 

 oprema prodajnega mesta – kot na primer v Sparu - Tchibo, 

 neposredno trţenje – podobno osebni prodaji, 

 sponzoriranje – tako dogodkov kot posameznikov, pogosto v športu in kulturi, 

 odnosi z javnostjo (PR) – primer predstavitve novosti, širitev na nove trge, povezovanje 

podjetij, nakup, 

 embalaţa – vsebuje ime, znak podjetja, navodila, sestavine,  

 celostna grafična podoba – poenotena stavba, zastava, logotip, glava dopisa, 

 sejmi – tradicionalna oblika komuniciranja s ciljno populacijo, 

 ustna propaganda – če si zadovoljen, to poveš naprej, komunikacija od ust do ust. 

Spodaj smo opisali nekatera najbolj razširjena orodja marketinško-komunikacijskega spleta. 
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Oglaševanje 

Prvi primer oglaševanja sega v leto 1630, ko so bile prve oglaševalske pripombe objavljene v 

La Gazette de France. A šele v letu 1842 se v ZDA prvič pojavi izraz »oglaševalska 

agencija«. To leto se šteje kot začetno leto modernega oglaševanja. Oglaševanje najbolje 

deluje, ko se mešajo čustva z racionalnostjo, a izziv predstavlja najti pravo ravnoteţje med 

njima. (Pincas, Loiseau 2008, 17)  

Kotler (2004, 580) navaja, da je zaradi veliko oblik in načinov uporabe teţko posplošeno 

opisati značilnosti oglaševanja. Oglaševanje se lahko uporabi tako za dolgoročno podobo 

nekega izdelka kot za samo pospešitev prodaje. Z njo tudi doseţemo geografsko razpršene 

kupce. Nadalje Kotler (2004, 590), podobno kot ostali avtorji, opredeljuje oglaševanje, ki po 

njegovem pomeni vsako plačano obliko neosebne predstavitve in promocije izdelka. 

Oglaševanje plača znani naročnik. Ne oglašujejo le podjetja, temveč tudi vladne, dobrodelne 

in nepridobitne organizacije.  

Uporabniki oglaševanja so tako podjetja kot posamezniki, ki obveščajo kupce o svojih 

izdelkih ter jih prepričujejo v nakup. S pomočjo oglaševanja podjetje vrši promocijo izdelkov 

ter podjetja samega, se spopada s konkurenco ter s spodbujanjem povpraševanja uravnava 

nihanja pri prodaji. Ko podjetje oglašuje, poudarja svojo podobo v očeh kupca. Z 

oglaševanjem izdelka vpliva na nakupne odločitve kupcev preko lastnosti izdelka, koristi, 

cene, kakovosti. (Potočnik 2005, 346) 

Oglaševanje predstavlja orodje marketinškega komuniciranja, vezano na plačano obliko 

neosebne predstavitve in komuniciranja izdelkov za znanega naročnika. Naročniki oglasov 

niso le podjetja, temveč tudi vladne institucije, ki ţelijo ciljni trg informirati o izdelku, ga 

seznaniti z njegovimi lastnostmi in koristmi ter prepričati v nakup. (Konečnik Ruzzier 2011, 

210) Konečnik Ruzzierjeva (2011, 214) kot temeljni cilj oglaševanja navaja seznanitev ciljne 

skupine z obstojem izdelka z namenom pritegniti kupca in prepričati ga v nakup. 

Oglaševanje je oblika mnoţičnega plačanega komuniciranja, tako Snoj in Gabrijan (2004, II-

152-153), kjer se prenašajo sporočila o izdelkih k velikemu številu sprejemnikov. Oglaševanje 

je le ena od aktivnosti marketinškega komuniciranja, zato morajo biti cilji usklajeni z ostalimi 

aktivnostmi marketinga v podjetju.  

Oglaševanje je po mnenju Pincas in Loiseau (2008, 18) presenetljivo prilagodljivo pri 

sprejemanju novih tehnologij. Čeprav se je razvoj oglaševanja začel v tisku, se je skozi leta 

prilagajal radiu, filmu in televiziji ter ima tudi avdio-vizualne značilnosti. Oglaševanje je 

včasih povsem osredotočeno na kratkotrajne časovne intervale. Nekatere blagovne znamke 

najdejo svoje sporočilo in sredstvo takoj, ko se pojavijo na trgu. Na drugi strani pa imamo 

znamke, kjer gre vse počasneje in z veliko truda, morda celo leta čakajo na trenutek, da se 

najdejo in prepoznajo. (Pincas, Loiseau 2008, 18) 
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Ker imajo podjetja v večini primerov omejena sredstva namenjena za oglaševanje, ga je 

potrebno skrbno načrtovati in usmerjati v ciljne skupine ter sprotno spremljati rezultate. 

Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje zajema aktivnosti, ki kratkoročno spodbujajo kupce k hitrejšemu 

nakupu promoviranega izdelka. Med orodja pospeševanja prodaje, tako Kotler (2004, 580), 

prištevamo kupone, tekmovanja in darila. Samo pospeševanje ima naslednje značilne koristi: 

komuniciranje, spodbuda ter vabilo. Namen podjetij je močnejša in hitrejša reakcija kupcev. 

Ima pa pospeševanje prodaje predvsem kratkoročne učinke. Podobno meni tudi Boltavzerjeva 

(2009, 73), kar je razvidno iz preglednice spodaj, kjer navaja cilje in orodja pospeševanja 

prodaje.  

Preglednica 1: Cilji in orodja pospeševanja prodaje 

CILJI POSPEŠEVANJA ORODJA POSPEŠEVANJA 

Splošno poslovno usmerjanje Posveti 

Spodbujanje nakupov Sejmi 

Nagrajevane odjemalcev Prodajna tekmovanja 

Motivacija prodajnega osebja Darila, kuponi, vzorci 

Vir: Boltavzer 2009, 73. 

Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz različnih aktivnosti, ki spodbujajo, da pri kupcih 

izzovemo hitrejši ali večji nakup izdelka ali storitve. Podjetja uporabljajo pospeševanje 

prodaje in njene ukrepe z namenom doseganja temeljnih prodajnih ciljev, ki so: zadovoljstvo 

kupcev, povečanje prodaje ter dobička. (Kotler 2004, 609) Tudi Konečnik Ruzzier (2011, 

219-220) opredeljuje pospeševanje prodaje podobno kot Kotler, in pravi, da pospeševanje 

prodaje vsebuje aktivnosti, ki jih najlaţje opredelimo z orodji, ki jih lahko delimo v več 

skupin: 

 orodja, ki jih podjetje usmerijo na posrednike (popusti, tekmovanja, izobraţevanja), 

 orodja, ki jih posredniki in podjetja usmerijo na kupce (skupno oglaševanje, vzorci, 

kuponi, popusti, premije, tekmovanja), 

 orodja, ki jih podjetja usmerijo k lastnemu prodajnemu osebju (tekmovanja, sestanki, 

brošure, literatura, izobraţevanja).  

Potočnik (2005, 341-343) loči dva načina pri pospeševanju prodaje, in sicer: 

 posredni način, kjer podjetje ne vpliva neposredno na kupce, ampak najame prodajalce, 

in jih seznani z načinom prodaje in značilnostmi izdelkov,  
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 neposredni način, zajema aktivnosti, kjer podjetje neposredno vpliva na nakupne 

odločitve kupcev.  

Cilj pospeševanja prodaje je povečati obseg prodaje in je usmerjen tako v kupce kot prodajno 

osebje. Podjetje poskuša povečati učinkovitost prodajnega osebja, kar ima za posledico 

povečanje prodaje. (Konečnik Ruzzier 2011, 218) Snoj in Gabrijan (2004, II-56-158) pa 

menita, da je glavni cilj pospeševanja prodaje spodbuditi ciljno skupino, da se odloči za 

nakup. Ko podjetje uvaja nov izdelek, ali se odloča za nov trg in je vloţek podjetja majhen, je 

naloga prodajnega osebja stimulirati kupce za čimprejšnji prvi nakup. Ko govorimo o visokih 

vloţkih, je večji poudarek na oglaševanju in odnosih z javnostmi.  

Pospeševanje prodaje ima danes trend rasti. Pričakuje se tudi v prihodnosti, predvsem na 

račun tistih, ki niso zvesti posameznim blagovnim znamkam. Prinaša dobre rezultate na 

kratek rok, na daljši rok se pospeševanje prodaje pri trţnem deleţu skoraj ne pozna. 

Odnosi z javnostmi 

Po Kotlerju (2004, 580) so odnosi z javnostmi in publiciteta, zaradi visoke verodostojnosti, 

sposobni ujeti kupce nepripravljene in dramatizaciji primerno orodje marketinškega 

komuniciranja. Mnenja je, da se premalo izkoriščajo odnosi z javnostmi, čeprav je lahko 

dober odnos skupaj z drugimi orodji zelo uspešen. 

Mnogo podjetij danes uporablja odnose z javnostmi, ker vplivajo na javno zavest, in so 

bistveno cenejši od oglaševanja. Publikacije, dogodki, novice, dejavnosti in mediji za 

ustvarjanje celostne podobe so glavna orodja odnosov z javnostmi. Publiciteta predstavlja 

obliko neosebnega komuniciranja o podjetju. Izvaja se prek sredstev mnoţičnega obveščanja, 

v obliki novic, ki so za podjetje brezplačne. S publiciteto podjetje ohranja pozitivno podobo o 

svojih izdelkih in blagovni znamki. (Potočnik 2005, 344, 348) Podobno navaja tudi Kotler 

(2004, 616), ki pravi, da odnosi z javnostmi vključujejo vrsto programov, ki pripomorejo k 

izboljšanju podobe podjetja in njegovih izdelkov.  

Podjetja s bistveno niţjimi stroški kot pri oglaševanju, pri odnosih z javnostmi, vplivajo na 

zavedanje med ciljnimi skupinami. Tak način posredovanja informacij ima večjo kredibilnost, 

to predstavlja ključno prednost odnosov z javnostmi. (Konečnik Ruzzier 2011, 222-223) 

Lahko bi rekli, da so odnosi z javnostmi oblika mnoţičnega komuniciranja, kjer gre za 

razvijanje in vzdrţevanje obojestranskih koristnih odnosov. Kot pravita Snoj in Gabrijan 

(2004, II-159-160), je temeljni cilj odnosov z javnostmi, da se oblikuje ugodna zunanja 

podoba podjetja kot celote.  

Strnemo lahko, da so odnosi z javnostmi v primerjavi z oglaševanjem cenejši, hkrati pa velja, 

da so informacije, ki jih posredujejo javnosti, zanesljivejše, bolj verodostojne.  



 

25 

Osebna prodaja 

Neposreden stik med prodajalcem in kupcem predstavlja bistvo osebne prodaje. Cilj je tak 

nakup, ki zadovolji potrebe in ţelje kupca ter mu prinese najvišjo zaznano vrednost. 

(Konečnik Ruzzier 2011, 227) Osebna prodaja je tesno povezana z zaposlenimi v podjetju. 

Zato podjetja, tako Kodrinova (2013, 200), ki se zavedajo, kako pomembni so zaposleni za 

uspešnost poslovanja podjetja, namenjajo veliko sredstev za njihovo izobraţevanje in 

usposabljanje. Podjetje mora oblikovati privlačen način nagrajevanja, da pritegne kakovostne 

zaposlene. Kotler (2004, 580) ima osebno prodajo za najučinkovitejše orodje, še posebno pri 

prepričevanju kupca in nakupnih odločitvah. Nadalje pravi, da pri osebni prodaji ne smemo 

mimo posebnih lastnosti, kot so osebni stik, poglabljanje razmerja ter odziv kupca. 

Potočnik (2005, 305) opredeljuje osebno prodajo kot neposredno komunikacijo med 

prodajalcem in potencialnim kupcem. Aktivnosti potekajo z namenom prepričati kupca v 

nakup. Tak način komuniciranja je višji kot pri oglaševanju, saj osebna prodaja poteka med 

prodajalcem in manjšim številom kupcev. Zato ni presenečenje mnenje Potočnika (2005, 

378), da osebna prodaja predstavlja ozko grlo v dejavnosti podjetja. Od uspešne prodaje je 

odvisen obstoj in razvoj podjetja. 

Podjetje in njegovi zaposleni naj bi skušali dosegati naslednje cilje, kar povzemamo po Snoju 

in Gabrijanu (2004, II-155): 

 ohranjanje starih in pridobivanje novih kupcev, 

 podajanje informacij dejanskim in moţnim kupcem o značilnostih izdelka, 

 uspešen zaključek prodaje, 

 ponudba servisnih aktivnosti kupcem, 

 zbiranje in obdelava podatkov, pridobljenih na trgu, 

 spoznavanje potreb kupcev. 

Osebna prodaja je še posebno uspešna na področjih, kjer je potrebnih veliko dodatnih pojasnil 

o načinu uporabe izdelka, npr. avtomobilska industrija in bela tehnika. 

Neposredno trženje 

Pod neposrednim trţenjem razumemo uporabo neposrednih poti z namenom doseči kupca ter 

dostava izdelkov kupcem brez posrednikov. V to skupino poti spadajo: akviziterstvo, katalogi, 

telefonsko trţenje, neposredna pošta, interaktivna televizija, spletna mesta in mobilne 

naprave. (Kodrin 2013, 201) Značilnosti neposrednega trţenja, ki vsebuje neposredno pošto, 

trţenja po telefonu in trţenja po internetu so, tako Kotler (2004, 580):  

 neposredno trţenje ni javno,  

 prilagojeno je posamezniku, da ga pritegne, 

 sporočila so sveţa in se oblikujejo v kratkem času, 
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 sporočilo se lahko spremeni glede na odziv naslovnika.  

Potočnik (2005, 357) opredeljuje neposredno trţenje kot interaktivni marketinški splet, kjer se 

z uporabo oglaševalskih medijev izzove odzive bralcev ali poslušalcev sporočil po pošti, v 

katalogih, po telefonu, na radiu, televiziji ali preko drugih medijev. Predvsem elektronsko 

trţenje v zadnjem času zaznava zelo hitro rast. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 229) pravi, da 

neposredno trţenje pomeni vzpostavljanje neposrednega stika s ciljnimi kupci. Namen takega 

stika je pridobiti njihov takojšnji odziv in vzpostaviti dolgoročen odnos. 

Prvotno je bilo neposredno trţenje mišljeno predvsem kot zbiranje osnovnih podatkov o 

kupcih. Danes pa predstavlja trţne poti, pri katerih ne uporabljamo posrednikov. Te poti 

vključujejo akviziterstvo, trţenje po telefonu, neposredno trţenje po pošti in televiziji, 

kataloško trţenje. Neposredno trţenje ima prednosti tako za potrošnike kot ponudnike. 

Kupcem omogoča udoben in enostaven nakup iz domačega kavča 24 ur na dan.  

Interaktivno trženje 

V skupino interaktivnega trţenja uvrščamo spletne strani, elektronsko pošto, druţabna 

omreţja, spletno oglaševanje, mobilno trţenje, ali povedano drugače, vse digitalne oblike 

trţenja. Interaktivno trţenje, tako Konečnik Ruzzierjeva (2011, 240), uporablja informacijsko 

infrastrukturo, ki je povezana preko mreţ. Na tak način se odvija sodelovanje med podjetji in 

uporabniki. Sodelovanje se navezuje na aktivnosti, ki jih izvaja podjetje z namenom 

oblikovanja, distribuiranja, komuniciranja izdelkov kupcem. 

Mnogi verjamejo, tako menita Makovec Brenčičeva in Hrastelj (2003, 246), da je prednost 

internetnega oglaševanja v tem, da se lahko dokaj natančno izmeri odzivnost takšnega načina 

komuniciranja, pri ostalih medijih pa naj bi bila natančnost bolj vprašljiva. Elektronsko pošto 

pa opredeljujeta kot stroškovno zelo optimalno in hkrati učinkovito. Govorita pa o 

usmerjenem oz. neposrednem komuniciranju, kjer je stopnja odzivnosti sorazmerno nizka, 

med 5 in 25 odstotki. Ima pa to prednost, da informacije, poslane kupcem, niso dostopne 

konkurentom. 

Skoraj polovica milenium generacije ne deli dalje oglasnih sporočil blagovnih znamk z 

obrazloţitvijo, da niso dovolj zanimive. So pa pripravljeni prebirati vsebine, ki jih zabavajo 

in, ki so namenjene njihovi starostni skupini. Takemu poloţaju na trgu se morajo prilagoditi 

podjetja, če ţelijo pridobiti mlajše odjemalce. Če podjetje oblikuje oglasno sporočilo, ki 

pritegne milenium generacijo, bodo mladi to sporočilo sami širili naprej. Seveda mora 

podjetje iti v korak s časom in slediti sodobni IKT tehnologiji in trendom mladih. (Marketing 

Magazin 2015) 

Pri interaktivnem trţenju ima glavno vlogo IKT, kar omogoča trţnikom pridobivati 

informacije ter posledično prilagajanje ponudbe ciljnim kupcem. Z razvojem tehnologije pa 
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ima prav interaktivno trţenje zagotovo največji potencial med sestavinami marketinškega 

spleta. 

Govorice od ust do ust 

Govorice od ust do ust so eden najstarejših načinov širjenja informacij. Največkrat se tovrstna 

komunikacija širi v krogu prijateljev, znancev, sorodnikov, tudi zato, ker kupci ne zaupajo 

oglasom in podjetjem. Za marketing so govorice od ust do ust zanimive, ker pozitivne 

govorice lahko pripomorejo h gradnji dobre blagovne znamke. 

Po mnenju Konečnik Ruzzier (2011, 234) bi lahko v to skupino prištevali izraţanje mnenj 

porabnikov brez sugestij in vmešavanj podjetij. Sem lahko uvrščamo izraţanje mnenj na 

blogih, druţabnih omreţjih. V tako obliko marketinga prištevamo tudi virusno oz. viralno 

trţenje, gverilsko trţenje, buzz trţenje in trţenje prek druţbenih omreţij.  
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

»Blagovna znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne grafične podobe izdelka. 

Blagovna znamka živi predvsem v glavah in srcih ljudi.« (Korelc, Musulin, Vidmar 

2006, 11).  

Kotler (2004, 420, 422) opredeljuje blagovno znamko predvsem kot obljubo podjetja o 

posredovanju koristi, značilnosti in storitev kupcem. Blagovne znamke se razlikujejo tudi po 

moči in vrednosti, ki jo imajo na trgu. Ločimo med blagovnimi znamkami, ki jih pozna večina 

kupcev, pa znamkami z visoko stopnjo zvestobe, pa takimi z visoko stopnjo zavedanja, 

preference ter sprejemljivosti. 

Gradnja uspešne blagovne znamke je srce marketinga ter strategije podjetja. Ko podjetje 

ustvarja močno blagovno znamko, privlači preferenčne kupce, in se ogradi pred konkurenco. 

Ampak, ker so izdelki lahki za kopiranje, gradnja blagovne znamke zahteva tudi spretno 

diferenciranje izdelka ter poudarjanje novih dodanih vrednosti in koristi za kupca. Blagovna 

znamka doseţe svoj potencial, če imajo ciljni kupci popolno zaupanje v njeno kakovost in 

imidţ. (Doyle 2006, 165-196) 

Močna blagovna znamka ima lahko dobro ceno in visoke trţne deleţe. Podjetju ponuja 

moţnosti nadaljnjega razvoja in rasti ter preboj na nove trge. Za oblikovanje močne blagovne 

znamke je potrebna dolgoročna usmerjenost. To pomeni naloţbe v krepitev blagovne znamke. 

Veliko današnjih podjetij je postalo preveč kratkoročno usmerjenih in niso pripravljena 

vlagati v gradnjo blagovne znamke. Še huje, pogosto uničijo blagovno znamko z 

zmanjšanjem podpore. (Doyle 2006, 165-196) Makovec Brenčičeva in Hrastelj (2003, 407) 

po drugi strani menita, da tradicionalne blagovne znamke izgubljajo pomen, ker so kupci 

vedno bolj osveščeni in vedno večji individualisti. Nadomeščajo jih blagovne znamke, ki 

imajo krajšo ţivljenjsko dobo in so bolj prilagojene specifikam na trgu in trţnim segmentom. 

Nadalje navajata, da oblikovanje blagovne znamke zahteva stabilne pogoje gospodarjenja, 

racionalno oblikovane in izpeljane programe. Po njunem mnenju podjetja ponovno odkrivajo 

koristnost blagovnih znamk pri vstopu v srednje cenovne razrede. 

Blagovna znamka predstavlja najbolj dragoceno sredstvo, ki ga podjetje poseduje. Seveda se 

znamke med seboj razlikujejo. Posamezni izdelki so lahko značilni, po drugi strani gre za 

razlikovanje izdelkov, ki se zdijo praktično enaki.  

Danes je najboljša alternativa potrpeţljiva gradnja blagovne znamke, ker omogoča podjetjem, 

da skrbijo za obstoječe stranke, pridobivajo nove in še vedno lahko lansirajo nove izdelke na 

trg. Tisto, kar najbolj vznemirja zaposlene v marketingu in oglaševanju, je zvestoba. Poznamo 

blagovne znamke, ki kupce/potrošnike navdihujejo z zvestobo preko meja, kot sta npr. Coca-

Cola in Apple. Opaziti je, da izdelke, ki jih trţijo ţenske, pogosteje kupujejo moški ter 

obratno. Blagovne znamke predstavljajo obljubo za potrošnike. Ni pa naloga potrošnika, da bi 
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razmišljal o blagovni znamki podjetja. Velja mnenje, da bi s tradicionalnimi metodami 

mnoţičnega marketinga lahko dosegli, da bi potrošnik našel izdelek v trgovini in pri nakupu 

razmišljal o blagovni znamki. (The Economist 2014) 

Novejše raziskave trdijo, da so potrošniki postali bolj racionalni in potrebujejo manj znamk. 

Prvenstvena naloga blagovne znamke je bila, da se za potrošnika zagotovi kakovost izdelka. 

Danes si kupci ogledajo izdelke na spletnih straneh, se o njih pogovarjajo na socialnih 

omreţjih in blagovna znamka kot znak kvalitete izgublja na pomenu. (The Economist 2014) 

To, kar potrošniki pričakujejo je, da kupujejo izdelke po ugodnih cenah in da jih k temu 

vodijo blagovne znamke. Dobro pojmovanje blagovne znamke najdemo tudi pri Korelcu 

(2010, 64), ki pravi, da čeprav blagovna znamka ni vse, je temu zelo blizu. Veliko število 

študij in zgledov kaţe, da močna in uveljavljena blagovna znamka pelje podjetje k večjemu 

dobičku ter povečuje vrednost podjetja. Seznam 15 najvrednejših svetovnih blagovnih znamk 

se nahaja v spodnji preglednici. 

Preglednica 2: 15 najvrednejših blagovnih znamk v svetu v letu 2015 

Rank 
2015 

Rank 
2014 

Brand name Industry 
Group 

Domiclle Brand 
value 
($m) 
2015 

% 
change 

Brand 
value 
($m) 
2014 

Brand 
raiting 
2015 

Brand 
raiting 
2014 

1 1 Apple Technology US 128,303   23% 104,680 AAA AAA 

2 2 Samsung Conglomerate South Korea 81,716   4% 78,752 AAA- AAA 

3 3 Google Technology US 76,683   12% 68,620 AAA AAA+ 

4 4 Microsoft Technology US 67,060   7% 62,783 AAA AAA 

5 5 Verizon Telecoms US 59,843   12% 3,466 AAA- AAA- 

6 7 AT&T Telecoms US 58,820   30% 45,410 AA+ AA 

7 8 Amazon.com Technology US 56,124 24% 45,147 AAA- AAA- 

8 6 General Electric Technology US 48,019 -9% 52,533 AA+ AA+ 

9 13 China Mobile Telecoms China 47,916 50% 31,845 AAA- AA+ 

10 9 Walmart Retail US 46,737 4% 44,779 AA+ AA+ 

11 12 Coca-Cola Beverages US 35,797 6% 33,722 AAA+ AAA+ 

12 10 IBM IT Service US 35,428 -15% 41,513 AA+ AA+ 

13 11 Toyota Automobiles Japan 38,017 0% 34,903 AAA- AAA- 

14 15 Wells Fargo Banks US 34,925 15% 30,242 AAA- AAA- 

15 17 BMW Automobiles Germany 33,079 14% 28,962 AAA AAA 

Vir: Povzeto po Brand Finance 2015. 

4.1 Pojem in zgodovina blagovne znamke  

Podjetja se odločajo, kateri izdelki se bodo prodajali brez blagovne znamke ter za katere 

izdelke se bodo blagovne znamke razvijale. Na enak način podjetja nenehno razvijajo tako 

nove izdelke kot nove blagovne znamke. (Potočnik 2005, 206) 
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Blagovna znamka ali z angleškim poimenovanjem »trade mark«, »trademark« ali »trade-

mark« predstavlja pravico industrijske lastnine. Z blagovno znamko se zavaruje kakršenkoli 

znak oz. kombinacija znakov, ki jih lahko grafično prikaţemo. Blagovna znamka pri 

poslovanju omogoča razlikovanje izdelka enega podjetja od izdelka drugega podjetja. 

(Wikipedija b. l.) V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2014, 1106) najdemo sledeč zapis 

pod znamka: »blagovna, storitvena znamka, zaščitni grafični, črkovni znak za označevanje 

blaga, storitev«. 

V literaturi najpogosteje zasledimo opredelitev American Marketing Association, ki pravi, da 

je blagovna znamka ime, znak, izraz, simbol in oblika ali kombinacija vsega tega. Namen pa 

je identifikacija izdelka ali proizvajalca z namenom razlikovanja od konkurence. (AMA b. l.) 

Aaker (1991, 7) razume blagovno znamko kot razlikujoče ime oz. simbol, kamor prišteva 

logotip, znak ali embalaţo. Z blagovno znamko identificiramo izdelke določenega 

proizvajalca ter diferenciramo te izdelke od konkurence. Blagovna znamka je lahko definirana 

po Doylu (2006, 11), kot simbol, dizajn, specifično ime oz. kombinacija le-teh. Znamka se 

uporablja z namenom razločevanja med posameznimi izdelki. Podjetje skuša za svojo 

blagovno znamko ustvariti zavedanje med kupci. 

Blagovna znamka oz. njen angleški izraz »brand« izvira iz skandinavske besede »brana« in 

pomeni zaţgati. V švedskem jeziku »brandr« pomeni ogenj. Izraz je prvotno ponazarjal 

označevanje lastnika. Tako so namreč z vţiganjem označevali govedo. (Kodrin 2013, 137) Če 

se sprehodimo skozi zgodovino, poznamo od starega veka do danes različna označevanja. 

Večina izdelkov v preteklosti ni bila označena, kupec ni imel garancije o kvaliteti, prav tako 

kupec ni poznal dobavitelja. Prodaja se je vršila iz velikih sodov, zabojev itd. 

Več avtorjev opredeljuje zametke blagovnih znamk v srednjem veku, ko so cehi od obrtnikov 

zahtevali označevanje, kar naj bi kupce zaščitilo pred izdelki slabše kvalitete. Tudi pri 

slikarjih gre za neke vrste označevanje, saj so s podpisom na sliki jamčili njeno avtentičnost. 

Večji pomen je blagovna znamka dobila z mnoţično proizvodnjo ter z vstopom teh izdelkov 

na trg. Snoj in Grabrijan (2004, II-115) sta mnenja, da v današnjem svetu vlada huda 

konkurenca in praktično ne najdemo izdelka, ki ne bi imel blagovne znamke. Ravno tako so 

se skozi čas spremenile vrednote in zahteve kupcev. Danes so izdelki z blagovno znamko 

najprimernejši način, kako razlikovati posamezna podjetja in njihove izdelke od konkurentov.  

Po mnenju de Chernatonya (2002, 19-20) so blagovne znamke močno sredstvo, ker 

povezujejo funkcionalne in čustvene vrednote. Nadalje blagovno znamko opisuje kot notranji 

in zunanji označevalec ter, da je po eni strani sredstvo za spodbujanje zaposlenih, po drugi pa 

osnova za utemeljitev obljub kupcem. Aaker (1991, 266) navaja, da globalna blagovna 

znamka pogosto spominja na drţavo, iz katere izhaja, velja pa tudi obratno, da drţava 

spominja na najpomembnejše blagovne znamke. Kot primer bi lahko navedli blagovno 

znamko Chanel, francoski parfum.  
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Podjetje mora posebno pozornost nameniti notranjemu upravljanju blagovne znamke, 

poskrbeti mora, da se zaposleni poistovetijo z blagovno znamko. Veliko podjetij je na trgu 

prisotnih z različicam izdelkov blagovne znamke. To so posebne skupine izdelkov z blagovno 

znamko. Kot primer Kotler (2004, 431) navaja fotoaparate, kjer se najcenejši prodajajo v 

velikih marketih, medtem ko se draţji modeli prodajajo le v specializiranih trgovinah s 

fotoaparati. Širitev skupine izdelkov je tvegana, saj lahko vodi do izgube pomena, ki ga ima 

ime blagovne znamke. Pozitivna lastnost pa je, da omogoča večjo moţnost preţivetja, kakor, 

če podjetje stopi na trg z novo blagovno znamko. 

Doyle (2000, 254-255) navaja, da v mnogih podjetjih blagovna znamka predstavlja 

najdragocenejše neopredmeteno premoţenje podjetja. Meni, da blagovna znamka ustvarja 

vrednost za kupca s tem, ko zmanjšuje tveganje in poenostavlja stopnjo odločitve. Sama 

blagovna znamka oziroma njeno ime nudi kupcu potrditev kvalitete, statusa ali obljubo o 

delitvi izkušenj. 

Potočnik (2005, 208) loči naslednje vrste blagovnih znamk, in sicer: 

 proizvajalčeva blagovna znamka, ki s promocijo, kakovostjo, garancijo in servisom 

poizkuša povečevati povpraševanje ter ustvarjati zveste kupce, 

 trgovske blagovne znamke, kjer velikokrat proizvajalec sploh ni naveden. Trţni deleţ 

trgovskih blagovnih znamk se hitro povečuje, predvsem na prehrambnem, kozmetičnem 

in tekstilnem področju, 

 splošne blagovne znamke, 

 generični izdelki, ki se preteţno prodajajo v diskontnih trgovinah in anonimni izdelki. 

De Chernatony (2002, 24) opredeljuje uspešno blagovno znamko kot prepoznaven izdelek ali 

storitev, ki je nadgrajen tako, da kupec začuti posebne in trajne vrednote, ki so zanj 

pomembne, in se močno ujemajo z njegovimi potrebami. Uspešna blagovna znamka pa je po 

mnenju Korelca (2010, 108) dinamična ter raste in se razvija skupaj s trgom. Hkrati z njo se 

razvija, oblikuje in raste tudi celostna grafična podoba. 

4.2 Blagovna znamka s pravnega vidika 

Za dolgoročno uspešen nastop tako na domačem kot na tujih trgih, je nujno potrebna 

registracija in s tem zaščita blagovne znamke. Prav zaščita določene blagovne znamke naj bi 

predstavljala osnovo za uspešno delovanje podjetja tako na domačem kot na mednarodnih 

trgih. 

Sestavni del področja intelektualne lastnine je blagovna znamka. Obsega pravice, ki ne 

izhajajo iz stvarnega prava, ampak iz določene intelektualne aktivnosti na industrijskem, 

znanstvenem, literarnem in umetniškem področju ter obsega patente, modele, blagovne 

znamke ter oznake geografskega porekla. V gospodarskem prometu imajo blagovne znamke 
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močan vpliv na konkurenčnost, in so trţno zanimive. Bistvo intelektualne lastnine je, da ko je 

enkrat dostopna javnosti, ustvarjalec nima več nadzora nad uporabo ideje, izumom, glasbenim 

delom oz. blagovno znamko. Da se intelektualne lastnine ne da varovati s posedovanjem, je 

opredeljeno s konceptom mednarodnih in notranjih predpisov o intelektualni lastnini in njeni 

pravni zaščiti. (Wikipedija b. l.)  

Pri tolmačenju blagovne znamke lahko zasledimo zagotavljanje pravno zaščitene izjave o 

lastništvu. Ker gre pri blagovni znamki za naloţbo, podjetja zahtevajo pravno varstvo 

lastništva, saj se na tak način ţelijo zaščititi pred posnemovalci. (de Chernatony 2002, 37) Ţe 

v Ustavi RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13) najdemo 

temelje zaščite lastnine, in sicer v 67. členu, ki govori o lastnini v gospodarskih razmerjih, v 

74. členu pa o podjetništvu ter o prepovedi nelojalne konkurence.  

V današnjem času je skorajda nemogoče najti dobro ime, ki še ni pravno zaščiteno. Z zaščito 

blagovne znamke izdelek pridobi v očeh kupca dodano vrednost, poveča se kupčevo zaupanje 

v izdelek. Podjetje se z zaščito vsaj delno izogne ponarejanju. 

4.2.1 Registracija in pravna zaščita 

Blagovne znamke podjetja pravno zaščitijo na uradu za zaščito patentov. Registrirana 

blagovna znamka za podjetje pomeni izključno pravico njene uporabe. 

Z registracijo blagovne znamke zaščitimo znak. Znak, ki ga lahko predstavlja slika, beseda, 

izraz ali kombinacija le-teh, je namenjen razlikovanju blaga iste ali podobne vrste. (Korelc, 

Musulin, Vidmar 2006, 121) Proizvajalec ima po zakonu o pravno zaščiteni blagovni znamki 

trajno pravico uporabe imena oz. oznake blagovne znamke. Pri pristojnem uradu za zaščito 

patentov podjetja registrirajo imena blagovnih znamk. Za razliko od patentov in avtorskih 

pravic, imajo imena neomejen rok veljavnosti. (Aaker 1991, 196) Prijava blagovne znamke, 

tako de Chernatony (2002, 295), podjetju zagotavlja pravno zaščito pred tekmeci, ki bi 

znamko lahko ponaredili. Hkrati jim registracija omogoča sodni pregon. Glede ponarejanja se 

mora podjetje odločiti, koliko sredstev nameniti za iskanje ponarejevalcev, za ustrezno 

embalaţo ter številčenje. 

V Sloveniji to področje pokrivata dva osnovna zakona, in sicer Zakon o industrijski lastnini in 

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Poleg tega področje ureja še uredba Sveta ES o 

blagovni znamki skupnosti, ki velja neposredno. Podjetja imajo moţnost zavarovati oz. 

registrirati blagovno znamko nacionalno, torej v Sloveniji, v EU kot znamko skupnosti ali 

mednarodno pri Uradu RS za intelektualno lastnino. (Wikipedija b. l.) 

Kot smo ţe zgoraj omenili, imamo v Sloveniji to urejeno z Zakonom o industrijski lastnini. 

(ZIL-1-UPB3 Uradni list RS, št. 51/06, 100/13) Zakonodaja s področja industrijske lastnine je 

skladna z zakonodajo Evropske unije. Znamko zakon opredeljuje v četrtem poglavju, v 42. 



 

33 

členu, ki pravi: »Kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija 

znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev 

drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi 

imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga 

ali njegove embalaţe, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.« 

Nadalje je v 47. členu opredeljeno, da daje znamka imetniku izključno pravico do njene 

uporabe. Imetnik znamke lahko prepreči uporabo znamke osebam, ki za uporabo nimajo 

soglasja. Zaščita znamke je opredeljena v 52. členu, ki pravi, da traja zaščita 10 let, in jo je 

moţno večkrat podaljšati. Od pomembnejših členov je potrebno omeniti še, da je omogočena 

mednarodna registracija znamke, kar je navedeno v 53. in 54. členu. 

4.2.2 Zloraba in ponarejanje 

Blagovna znamka predstavlja del premoţenja podjetja. (Kotler 2004, 422) Premalo se 

zavedamo vrednosti, ki jo podjetju prinaša blagovna znamka. Zaradi zlorab blagovnih znamk 

prihaja do velike materialne škode, zato je nujna pravna zaščita znamke. 

V preteklosti večina slovenskih podjetij ni zaščitila svojih blagovnih znamk, zaradi česar so 

nastali zapleti. Med najbolj poznanimi je prav gotovo primer telefona Iskratela, ki je bil zaradi 

atraktivnega izgleda mamljiv za ponarejevalce. 

 

Ker se na napakah učimo, danes podjetja pogosteje pravno zavarujejo svoje blagovne znamke. 

(Korelc, Musulin, Vidmar 2006, 120-121)  

Ker blagovna znamka predstavlja sinonim za kakovost, je še bolj podvrţena neupravičeni 

uporabi oz. zlorabi. Tega se dobro zavedajo tudi ponarejevalci, saj se dobro pozicionirane 

blagovne znamke tudi zelo dobro prodajajo. V Sloveniji pa tudi drugod se pogosto srečujemo 

s problemom preslepitve. Preslepitev se obravnava kot kaznivo dejanje, in pomeni, da nekdo 

namerno prodaja izdelke z blagovno znamko, ki pa to niso. 

Največ ponarejanja blagovnih znamk je v svetovnem merilu zaradi neustrezne zakonodaje. 

Največ ponarejevalcev prihaja iz azijskih drţav, kot npr. Kitajske, Hongkonga, kjer dobički 

nekajkrat presegajo zagroţene kazni. Zloraba in ponarejanje je pogostejše v obutveni in 

tekstilni industriji, veliko je ponarejanja v avtomobilski industriji, v zdravstvu, skratka 

povsod, kjer so v igri velike vsote denarja. 

V Sloveniji je sankcioniranje urejeno s Kazenskim zakonikom ter Zakonom o industrijski 

lastnini. 
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4.3 Celostna grafična podoba 

Celostno grafično podobo podjetja ne predstavljajo le simboli ter logotipi, vizitke, napisi na 

stavbi in vizualna predstavitev. Celostna grafična podoba je zaznavna celota, tako Repovš 

(1995, 29), in odraţa realno identiteto podjetja. 

Celostna grafična podoba mora izhajati iz poslanstva blagovne znamke, torej njene vizije. 

Odraţati mora njen slog, vrednote, prepričanje, ideale. Blagovna znamka mora vzbuditi 

pozornost in zanimanje, zato podjetja namenijo veliko pozornosti iskanju imena, logotipa, 

simbola ter slogana. (Korelc, Musulin, Vidmar 2006, 52) Nadalje Korelc, Musulin, Vidmar 

(2006, 64-65) navajajo, da vsaka blagovna znamka zaţivi šele s svojo celostno grafično 

podobo. Potrebno je omeniti še priročnik celostne grafične podobe, ki pojasnjuje, kaj je 

dovoljeno, in kaj ne, postavlja meje ustvarjalne svobode. Poleg tega postavlja pravila 

pojavljanja stalnic, kot so logotip, črkopis, barve. 

Podoba blagovne znamke so urejene miselne povezave, ki predstavljajo tisto, kar je v 

domišljiji uporabnikov povezano z blagovno znamko. Miselne povezave kaţejo na to, kako 

uporabniki sprejemajo blagovno znamko, ni pa nujno, da odraţajo objektivno realnost. (Aaker 

1991, 111) 

Celostna grafična podoba (v nadaljevanju CGP) predstavlja osnovo za prepoznavnost 

podjetja. Gre za enotno delovanje na ravneh vseh vidnih sporočil; od dopisov, zastave, 

simbola, urejenosti in zunanjega ter notranjega izgleda stavbe. Uvajanje CGP je običajno 

znamenje sprememb, ki se odvijajo v podjetju. Repovš (1995, 21-22) je mnenja, da CGP 

postaja pomembno orodje, ki predstavlja identiteto podjetja ter pomeni vzpostavljanje 

pravilnega in ustreznega imidţa. Oblikovalci CGP postavijo v končno obliko, tako da najbolje 

predstavlja realno identiteto podjetja skupaj z njegovo vizijo in cilji. 

Podjetje se odloči za oblikovanje celostne podobe z namenom, da bi v očeh javnosti 

oblikovalo podobo o sebi oziroma o svoji blagovni znamki. Simboli podjetja so oblikovani na 

način, ki posamezniku omogoča, da si jih vtisne v spomin in jih poveţe s podjetjem. Na tak 

način kupec oblikuje imidţ o podjetju. Ko kupec temu doda še izkušnje, se v njegovi zavesti 

oblikuje ugled podjetja. (Podjetnik 2016) 

Glavni problemi pri ustvarjanju ţelene podobe blagovne znamke in pri povratnih 

informacijah, tako Doyle (2000, 234), so: 

 konkurenčna sporočila, 

 neučinkovita identiteta blagovne znamke, 

 drugi signali blagovne znamke – npr. predhodne izkušnje kupcev, 

 neučinkovita sporočila, 

 napačna izbira medija, 

 druge omejitve, kot so npr. cena, razpoloţljivost izdelka. 
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CGP sestavlja več elementov, med drugim simboli in logotip ter najpomembnejše, ime 

blagovne znamke ter slogan. Opisali bomo tudi druge značilnosti blagovne znamke. 

4.3.1 Simboli in logotip 

Aaker (1991, 198) navaja tri pomembne vloge simbolov, in sicer: asociacija, zavedanje oz. 

prepoznavnost ter všečnost, ki vpliva na kakovost, ki jo kupec zazna. Simbol je znamenje, 

tako Korelc, Musulin in Vidmar (2006, 56), ki izţareva neko sporočilo in idejo. Preko 

simbola pridemo do bistvenega sporočila blagovne znamke. 

Najosnovnejša stalnica CGP podjetja predstavlja prav simbol organizacije, ki vzbuja največ 

pozornosti. Imamo ga za glavnega predstavnika identitete podjetja, meni Repovš (1995, 100-

106). Glavna značilnost simbolov je, da predstavljajo realno in ţeleno identiteto podjetja. 

Simbol ima lahko neomejeno število barv in oblik. Najpomembnejše lastnosti dobrih 

simbolov so: 

 prepoznavnost, 

 učljivost,  

 razlikovalnost, 

 berljivost, 

 referenčnost. 

Zelo podobno opredelitev najdemo tudi pri Korelcu (2010, 106-107), ki uvršča simbol v 

najosnovnejšo in najmočnejšo stalnico grafične podobe podjetja. Za logotip pa meni, da 

komunicira osnovno prednost izdelkov. 

Repovš (1995, 101) opredeljuje logotip kot ime podjetja ali blagovne znamke, in je izpisan z 

značilno pisavo in črkami. De Chernatony (2002, 37) trdi, da je oblikovanje logotipa za 

blagovno znamko in za podjetje strateškega pomena. Vizija, kaj naj bi znamka postala, naj bi 

nas usmerjala k svojemu bistvu, kar predstavlja osnovno izhodišče za oblikovalce. V spodnji 

sliki podajamo primer logotipa podjetja Ilirija, d. d. in Kozmetike Afrodita, d. o. o. 

      

Slika 7: Primer logotipa podjetja 

Vir: Ilirija, Kozmetika Afrodita 2015. 

Korelc (2010, 82-83) navaja, da je v jedru identitetnega programa običajno simbol ter, da ga 

pogosto napačno imenujemo logotip. Osnovni namen je učinkovito predstaviti osnovno idejo 
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blagovne znamke. Po njegovem mnenju simbol zajema in izţareva identiteto, zato je simbol v 

povezavi s CGP blagovne znamke skoraj vedno središčna točka. 

Simbol se lahko povzdigne na raven strategije blagovne znamke. Simbol je lahko karkoli, kar 

predstavlja blagovno znamko: slogan, znak, vizualna metafora, logotip, barva, gesta, glasbena 

nota, paket ali program. V vsakem primeru simbol igra ključno vlogo pri ustvarjanju in 

ohranjanju kapitala blagovne znamke, in bi moral biti del razširjene identitete ali občasno celo 

jedro identitete, meni Aaker. (2011, 50) 

Podjetja razjasnjujejo pomen simbolov z marketinškimi prijemi, saj je za potrošnike simbol na 

blagovni znamki hitreje in laţje prepoznaven kot pa besedilni zapis.  

4.3.2 Ime blagovne znamke 

Glavni namen poimenovanja blagovne znamke je razlikovanje izdelka podjetja od ostalih 

konkurenčnih izdelkov v panogi. 

Najpomembnejša stalnica CGP je po Aakerju (1991, 187) prav ime blagovne znamke. Ime z 

asociacijami sooblikuje bistvo blagovne znamke, je indikator za komuniciranje in 

prepoznavanje. Za ime blagovne znamke veljajo podobne lastnosti kot pri logotipu. To so: 

prepoznavnost, berljivost, učljivost, razlikovalnost. Po mnenju Aakerja (1991, 190) je 

pomembno, da vključujejo tudi čustva. Ime predstavlja osnovno jedro, je kazalnik za 

blagovno znamko. 

Podjetja, ki svoje izdelke označujejo z blagovno znamko, ji morajo najprej izbrati ime. Po 

Kotlerju (2004, 429-430) so na voljo štiri strategije, in sicer posamična imena, krovna 

druţinska imena, ločena druţinska imena za vse izdelke ter ime podjetja, ki je povezano s 

posamičnimi imeni izdelka. Podjetja morajo zaradi hitro rastočega globalnega trga izbrati ime, 

ki bo delovalo globalno. Repovš (1995, 67-69) pravi, da med najteţje in najbolj odgovorne in 

zahtevne naloge, ki jih sprejema management, prav gotovo sodi sprememba imena podjetja. 

Ime, ki je poznano in pozicionirano, ima pogosto višjo vrednost kot nepremičnine podjetja. 

Velja namreč, da je ime podjetja oz. njegova blagovna znamka vredno toliko, kolikor je 

podjetje skozi marketinške aktivnosti vloţilo v njegovo pozicioniranje in zaznavanje.  

Ker je izbor imena blagovne znamke kreativen proces, naj pri tem sodelujejo vsi zaposleni v 

podjetju, saj se na tak način laţje poistovetijo z novo nastalim imenom znamke. Korelc, 

Musulin in Vidmar (2006, 52) navajajo lastnosti dobrega imena in simbola: 

 hitro se vtisne v spomin, 

 značilnosti, oblike in barvne kombinacije imajo ţe same po sebi določen pomen, 

 pritegneta kupca k nakupu in vplivata na potrošnikovo miselnost, 

 primerna sta za označevanje na embalaţi, 
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 skladnost z izdelkom, 

 v nespremenjeni obliki se ju lahko uporablja pri marketinškem komuniciranju, 

 uporabna sta za vse ciljne trge, 

 po obliki in vsebini sta razumljiva vsem ciljnim skupinam, 

 sta kratka, preprosta, čitljiva ter lahko izgovorljiva, 

 njuna pomena in oblike se v drugih jezikih ter kulturah ne razlikuje od ţelenega. 

V praksi si lahko kot primer pogledamo multinacionalno podjetje Beiersdorf (b. l.), ki trţi 

izdelke blagovne znamke Nivea in Labello. Samo ime Nivea v latinščini pomeni Sneguljčica 

ali nekaj, kar je belo kot sneg, ali Labello, ki pomeni lepe ustnice. (Marketing magazin 2011) 

Čeprav večina uporabnikov verjetno ne pozna pomena imena podjetja ali določene blagovne 

znamke, pa nam izbira imena kaţe daljnoseţnost in širino razmišljanja podjetja ob lansiranju 

izdelka oz. ob izbiri imena. So pa nekatera imena postala skozi čas ţe tako splošna, da ne 

predstavljajo več imena blagovne znamke in izdelka samega. V to kategorijo bi lahko uvrstili 

npr. superge, kalodont, subrina. 

4.3.3 Slogan blagovne znamke 

Pozicijsko geslo je stalnica CGP in uteleša obljubo, ki jo podjetje da svojim kupcem. Slogan 

pogosto opredeljuje konkurenčno prednost podjetja. S pomočjo slogana podjetje predstavlja 

svoj imidţ in psihološko pozicijo, Dobra gesla dajejo konkretno obljubo potrošnikom. 

(Repovš 1995, 74-75) Tudi Korelc, Musulin in Vidmar (2006, 59) menijo, da je slogan ali 

pozicijsko geslo stalnica CGP. Dober slogan posreduje ključne sposobnosti, vrednote in 

identiteto blagovne znamke ter predstavlja potencial blagovne znamke. Dober slogan lahko 

najdemo v sledečem citatu: »Močna in prodorna blagovna znamka ţivi v srcih ljudi, raste in 

se razvija skupaj z njimi. Ima svojo dušo, svoj slog, svojo osebnost in svoje sanje. Predvsem 

pa ima edinstveno zgodbo, ki pritegne, zapelje in navduši. Pozicijski slogan je ta navdušujoča 

zgodba, skoncentrirana v enem samem stavku.«  

Slogan pripomore k prepoznavnosti podjetja ter pomaga graditi blagovno znamko. Dobro 

prepoznam slogan podjetja dodatno pojasni ime blagovne znamke. Slogan mora biti kratek, da 

si ga lahko zapomnimo, jasen, razumljiv in nedvoumen. Med slovenskimi podjetji najdemo 

kar nekaj dobro prepoznanih sloganov. Nekaj jih je v svoji knjigi zbral Repovš (1995, 74-75):  

 Fructal: »V sodelovanju z naravo.« 

 Cockta: »Pijača naše in vaše mladosti.« 

 Argeta: »Dobra stran kruha.« 

 Barcaffe: »Za lepši dan.« 

 Snaga: »Čisto do vašega praga.« 

 Mercator: »Najboljši sosed.« 
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 Petrol: »Energija za življenje.« 

 Mobitel: »Najmočnejše so tiste vezi, ki jih ne vidimo.« 

 Kozmetika Afrodita: »Lepa v svoji koži.« 

4.3.4 Druge značilnosti blagovne znamke  

Pod druge značilnosti blagovne znamke bi lahko navedli tudi premoţenje, ki ga blagovna 

znamka prinaša podjetju. Po Kotlerju (2004, 423) premoţenje blagovne znamke zagotavlja 

tudi konkurenčne prednosti. Podjetje ima večjo moč pogajanja s trgovci, saj kupci pričakujejo 

blagovno znamko na policah. Podjetje lahko zaračuna višjo ceno v primerjavi s konkurenti, 

saj laţje uvede širitev, ker je znamka vredna zaupanja.  

Močne blagovne znamke lahko pomagajo podjetju v cenovni zmagi, uspevajo v recesiji, ali pa 

preprosto ustvarjajo vrednosti za delničarje. (Beattie 2015) Podobno opredelitev navaja tudi 

Doyle (2000, 255), ki pravi, da blagovna znamka ustvarja vrednosti tudi za investitorje in 

delničarje, saj se z njo povečuje denarni tok, zmanjšujejo pa se stroški kapitala.  

Poleg premoţenja je potrebno omeniti še barve, črkopis in tipografijo blagovne znamke. De 

Chernatony (2002, 37) pravi, da ustrezna barva ali tipografija pomagata blagovni znamki na 

njeni ţivljenjski poti. Korelc (2010, 110) pa meni, da, čeprav je tipografija oz. oblika pisave 

na prvi pogled morda nepomemben element, pa ima dejansko zelo veliko komunikacijsko in 

sporočilno moč.  

Znotraj CGP podjetja predstavljajo barve pomemben del vizualnega nagovora. Barve namreč 

pripomorejo k večji prepoznavnosti, razlikovanju in berljivosti tako simbolov kot CGP. Barve 

vzbujajo različne občutke in asociacije ter pomene. Najvaţnejša naloga tipografa je 

posredovati tiskano sporočilo, ki bo čitljivo in berljivo. Osnovni elementi so poleg črk še 

praznine, pike in črte. (Repovš 1995, 92-122) 

4.4 Pozicioniranje in repozicioniranje blagovne znamke 

Preden se podjetje odloči za pozicioniranje, je potrebno poudariti razlike v primerjavi s 

konkurenco. Kajti na osnovi pomembne razlike podjetje gradi strategijo pozicioniranja. 

(Kotler 2004, 315) 

Blagovno znamko je potrebno redno posodabljati in po potrebi repozicionirati, po potrebi 

ukiniti odvečne blagovne znamke ter izboljšati produktivnost. Repozicioniranje blagovne 

znamke je realno smiselna alternativa, če ima blagovna znamka na atraktivnem trgu šibak 

poloţaj. (Doyle 2000, 240) 
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Vedno več podjetij se danes odloča in poudarja razlike, ki se nanašajo na prijazen odnos do 

ţivali in okolja. 

4.4.1 Oblikovanje blagovne znamke 

Blagovna znamka predstavlja pomoč kupcu pri razlikovanju izdelkov, ki jih namerava kupiti 

za zadovoljitev svojih potreb. Podjetja morajo pri oblikovanju blagovne znamke upoštevati 

številke dejavnike. Ţe samo ime blagovne znamke naj bo enostavno in lahko zapomnljivo, po 

moţnosti naj izraţa koristi izdelka. Ravno tako morajo biti podjetja pozorna pri oblikovanju 

blagovne znamke, da ne izberejo imena, ki bi pri kupcih lahko povzročilo zamenjavo. 

(Potočnik 2005, 207)  

Aaker (2011, 194) je za gradnjo blagovne znamke podal naslednja navodila: 

 blagovna znamka se ne gradi le z oglaševanjem, 

 gradnja blagovne znamke vključuje inovacije, 

 odličnost pri izvajanju ustvarja ogromne dobičke, 

 izdelki so ključ do blagovne znamke, 

 blagovna znamka je pomembnejša od izdelka, 

 potrebno je poznati identiteto blagovne znamke, 

 vodenja blagovne znamke naj ne prevzema zunanji partner, 

 povezovanje s strankami na čustveni ravni, 

 uporaba podznamke, ki pove zgodbo o blagovni znamki. 

De Chernatony (2002, 22) povzema Davidsona (1997), ko govori o večplastnosti blagovne 

znamke. Pravi, da prihaja do večplastnosti ţe z uporabo izraza blagovna znamka, s čimer se 

lahko zabriše raznolikost znamke kot koncepta. Tako imenovana »ledena gora blagovne 

znamke«, ki jo kaţe spodnja slika 8, pomaga pri razumevanju blagovne znamke. To pomeni 

dojemanje blagovne znamke kot nekaj otipljivega, vidnega. Pozablja se na nevidni del, ki 

pogosto predstavlja konkurenčno prednost; to je lahko prodajno osebje, logistična podpora in 

podobno.  
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Slika 8: Ledena gora blagovne znamke – vidni in nevidni del 

Vir: Povzeto po De Chernatony 2002, 23. 

4.4.2 Lansiranje, pozicioniranje, repozicioniranje blagovne znamke 

Določitev časa vstopa izdelka na trg oz. lansiranje, je vedno kritična točka. Poleg tega mora 

podjetje opredeliti trge, na katere bo vstopilo z novim izdelkom ter način vstopa. (Potočnik 

2005, 189) Podjetja po potrebi zamenjajo embalaţo, barvo, morda logotip, pač skladno z 

razvojem, politiko in strategijo podjetja. Morda pride do prenove ob lansiranju novega 

izdelka, nastopa na novem trgu. (Doyle 2000, 239) 

Pozicioniranje Kotler (2004, 308) opredeljuje kot dejavnost, ki vključuje oblikovanje ponudbe 

in podobe podjetja. Rezultat pozicioniranja predstavlja za kupca ustvarjena ponujena 

vrednost, ali povedano drugače, razlog, zakaj naj bi kupec kupil izdelek. Gabrijan in Snoj 

(2012, 110) menita, da je pozicioniranje blagovne znamke proces, kjer v podjetju določajo 

osnove imidţa, ki naj bi ga blagovna znamka imela v primerjavi s konkurenco.  

Do neke mere lahko pozicioniramo vsak izdelek, tako Kotler (2004, 315), a vse razlike niso 

nujno pomembne in smiselne. Blagovna znamka se bolje pozicionira, če se njeno ime poveţe 

s koristijo, ki naj jo prinaša. Pozicioniranje je učinkovitejše, če vanj verjamejo, in so mu 

predani vsi v organizaciji. (Kotler 2004, 420) 

Osnovni namen repozicioniranja je prilagajanje spremenjenim trţnim razmeram. Z 

repozicioniranjem bi lahko razumeli, da se podjetje odloči za pomladitev ali oţivitev blagovne 

znamke. Kotler (2004, 435) pravi, da podjetja občasno pregledajo prednosti in slabosti 

blagovne znamke ter lahko pridejo do rezultata, da je potrebno blagovno znamko 

repozicionirati. Do repozicioniranja pride zaradi spremenjenega obnašanja kupcev ali novih 

konkurentov na trgu.  
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4.4.3 Bistvo blagovne znamke – identiteta, ugled, imidž 

Kupci so lojalni kvalitetnim izdelkom s primerno ceno. Vedno znova je potrebno blagovno 

znamko osmisliti, ostati mora na isti valovni dolţini s kupci. Podjetja pogosto delajo napake, 

ker ne poslušajo svojih kupcev, kajti obljuba, ki jo daje blagovna znamka, ustvarja poseben 

odnos s kupci. Podjetje si mora večkrat zastaviti vprašanje, zakaj kupec kupuje njihov izdelek 

oz., zakaj ga ne. Včasih je odgovor v ceni, drugič v razmerju med ceno in vrednostjo, ki jo 

kupec prejme z nakupom. Način komuniciranja s kupci predstavlja vedno večji izziv, saj se 

medijsko okolje zelo hitro spreminja in podjetje se mora hitro prilagajati novemu stanju. 

Blagovno znamko je potrebno spoznati tudi skozi oči kupca. (Annega 2011, 40-41)  

De Chernatony (2002, 131, 167) ugotavlja, da blagovna znamka ne bo uspešna brez jasno 

opredeljene usmeritve. Vizija blagovne znamke, ki je dobro zasnovana, zagotavlja, da 

zaposleni razumejo pot po kateri gredo. Če pa so organizacijske kulture usklajene z vizijo 

blagovne znamke, ima blagovna znamka več in boljše moţnosti za uspeh. Bistvo blagovne 

znamke, ki ga Korelc (2010, 75) poimenuje kar DNK blagovne znamke, ponazarja tudi 

spodnja slika. 
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Slika 9: Bistvo blagovne znamke 

Vir: Korelc 2010,75. 

Identiteta blagovne znamke se navzven izraţa z logotipom, sloganom, tipografijo ter seveda z 

imenom in izborom barv in simbolov. Hkrati pa je blagovna znamka več kot to. Ime, logotip, 

barva, slogan … so marketinška orodja in taktike. (Kotler 2004, 420) 

Ko podjetje razvija identiteto blagovne znamke, mora biti pozorno, da na blagovno znamko 

ne gleda preozko. Posamezniki lahko podleţejo tako imenovani pasti slogana v prepričanju, 

da se lahko identiteto blagovne znamke izrazi s tremi besedami. A tudi navedba blagovne 

znamke ne sme biti edini ali celo prevladujoči del identitete blagovne znamke. Blagovna 

znamka je bolj zapletena, kot jo predstavlja preprost stavek. (Aaker 2011, 50) Identiteto lahko 

ustvarimo z močnimi simboli. Podjetje lahko gradi blagovno znamko na podlagi znane osebe, 

kar je močno prisotno v kozmetični industriji.  

Lahko pa si izbere svojo barvo, zvok. Nekatera podjetja svojo podobo razlikujejo po tem, da 

poudarjajo tradicijo, pionirstvo in podobno. (Kotler 2004, 326) Identiteta blagovne znamke je 
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sestavljena iz zaznavnih lastnosti blagovne znamke, in opredeljuje osebnost blagovne 

znamke. (Gabrijan, Snoj 2012, 110)  

Pri identiteti ima, če povzamemo de Chernatonya (2002, 54-55), osrednji poloţaj vizija 

blagovne znamke, ki kaţe lepšo pot v prihodnost. Če bo podjetje to doseglo, je odvisno od 

zaposlenih in njihove kulture ter od managerjev in njihovih modelov obravnavanja trga. 

Delovanje podjetja mora biti notranje poenoteno, da lahko enotno nastopa tudi na trgu. 

Koncept identitete blagovne znamke prinaša njeno boljšo umestitev. Na spodnji sliki so 

prikazane sestavine identitete blagovne znamke. 

 

Slika 10: Sestavine identitete blagovne znamke 

Vir: De Chernatony 2002, 54. 

Ugled podjetja ima izreden pomen. Ugled posameznika se odraţa v ugledu podjetja. Dober 

ugled lahko hitro zbledi, medtem ko vas slab lahko spremlja dolgo časa. Ohranjanje dobrega 

ugleda podjetja je danes bolj pomembno kot kadarkoli prej. Podjetje mora biti pozorno na 

govorice, ki se pojavljajo tako na druţbenih omreţjih kot na spletu. Če podjetju uspe zgraditi 

klimo, ki bo temeljila na medsebojnem razumevanju, obstaja velika verjetnost, da bodo 

zaposleni postali ambasadorji podjetja, saj bodo uţivali na delovnem mestu. (Podjetnik 2016) 

Imidţ predstavlja način, kako javnost vidi podjetje ali blagovno znamko. Oblikuje se z 

informacijami, ki potencialnim kupcem obljubljajo zadovoljitev njihovih potreb. Kreiranje 

podobe organizacije je zapleten komunikacijski proces, kamor so vključeni vsi elementi 

identitete podjetja. (Repovš 1995, 18-19) Imidţ znamke Gabrijan in Snoj (2012, 64) definirata 

kot zaznavanje znamke, ki odseva v spominu ter asociacijah, povezanih z blagovno znamko. 

Podjetja, ki lansirajo nov izdelek na trg, naj bi imela izdelan koncept ciljnega imidţa izdelka 

oz. blagovne znamke. V takem primeru se vse aktivnosti ciljno naravnane in prispevajo k 
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nastajanju jasnega in ugodnega imidţa. Z naraščanjem števila konkurentov ter z večanjem 

števila istovrstnih izdelkov, se povečuje pomen imidţa za ciljne skupine kupcev. (Gabrijan, 

Snoj 2012, 41-42) 

Imidţ imena blagovne znamke se skozi čas skorajda ne spreminja, kar je rezultat dolgoletnih 

marketinških aktivnosti, ki jih podjetje izvaja. Zato je imidţ imena velikokrat neobčutljiv na 

afere, menjavo lastnikov in finančne teţave, kaţejo raziskave. (Repovš 1995, 67) 
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5 BLAGOVNE ZNAMKE V SLOVENSKI KOZMETIČNI INDUSTRIJI 

Tako po znanju kot po razvoju in kakovosti se danes slovenska kozmetična industrija lahko 

primerja s svetovno. Od osamosvojitve je bil razvoj kozmetične dejavnosti v Sloveniji res 

skokovit. Slovenija oz. Obrtna zbornica Slovenije, kamor so vključeni slovenski kozmetiki, se 

je leta 1999 včlanila v Mednarodno organizacijo za estetiko in kozmetologijo. Le-ta skrbi za 

izobraţevanje kozmetičark in kozmetikov in jim omogoča opravljanje izpitov. Poskrbi tudi za 

izmenjavo mednarodnih strokovnih informacij in izkušenj ter zagotavlja uveljavljanje visokih 

standardov v slovenskem izobraţevanju. (Finance 2009)  

Zaradi obseţnosti področja smo se pri prepoznavnosti blagovne znamke v Sloveniji omejili na 

področje kozmetične industrije. Osredotočili smo se na največji podjetji na področju 

kozmetike v Sloveniji, na Ilirijo, d. d. in Kozmetiko Afrodita, d. o. o. V nadaljevanju smo na 

kratko orisali njune aktivnosti na poti do boljše prepoznavnosti.  

Blagovna znamka Kozmetika Afrodita predstavlja sinonim za visokokakovostne, naravne 

kozmetične izdelke ter storitve estetske in zdravstvene dermatologije. (Afrodita b. l.) 

Ilirija, d. d. je podjetje, ki se lahko ponaša s pestro ponudbo, ki je nastala v več kot 100 letni 

zgodovini podjetja. Danes ponujajo predvsem kozmetične izdelke, pri katerih poseben 

poudarek dajejo lasni in obrazni negi in jih trţijo pod blagovnimi znamkami Subrina in 

Subrina Professional ter Green line. (Ilirija b. l. ) 

5.1 Podjetje Ilirija, d. d. 

Uvodna spletna stran Ilirije, d. d. navaja začetke podjetja, ki segajo v začetek prejšnjega 

stoletja, in sicer v leto 1908, ko je njen ustanovitelj Franc Golob skupaj s šestimi sodelavci 

ustanovil podjetje Golob & Ko. Prvotno so proizvajali izdelke za čiščenje čevljev in usnja pod 

znamko Ilirija. Leta 1923 se mu je kot druţabnik pridruţil kemik Ivan Rozman in razširil 

obstoječi program s proizvodnjo sveč, pralnih in negovalnih mil ter pralnih praškov. Z 

nacionalizacijo je po drugi svetovni vojni prišlo do spremembe imena podjetja v Ilirija, d. d. 

Povojni hitri zagon gospodarstva je tudi Iliriji, d. d. prinesel razvoj za proizvajanje lasne 

kozmetike, kar je še danes najbolj prepoznavna znamka in linija v podjetju. (Ilirija b. l. ) 

Po zdruţitvi Ilirije, d. d. s kozmetičnim podjetjem Vedrog leta 1975, se je podjetje 

preimenovalo v Ilirija Vedrog. Bokanova (2010, 15) navaja, da se je takrat podjetje usmerilo v 

štiri proizvodnje programe: kozmetiko, lasno kozmetiko, kemijo in sveče. Nadalje Bokanova 

navaja prelomnici v podjetju, ki predstavljata leto 2003, ko je vodstvo prevzela nova ekipa 

managerjev ter leto 2006, ko je bila izvršena finančna investicija za nakup podjetja Lek 

Kozmetika, d. o. o. Kot je razvidno, se je podjetje v času socializma pozicioniralo kot glavni 

proizvajalec barv v Jugoslaviji ter kasneje v času tranzicije s spremenjenimi strateškimi cilji 
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in novim pozicioniranjem na trgu. To je preusmeritev iz proizvodno naravnanega podjetja v 

fleksibilno, trţno usmerjeno podjetje ter repozicioniranje blagovnih znamk. 

V okviru Ilirije, d. d. deluje tudi Subrina Studio, priznan frizerski salon, v katerem delujejo 

kreatorji novih trendov pričesk in barv las. Sodelovanje med proizvajalcem in končnim 

uporabnikom ima korenine v letu 1960, ko je Ilirija, d. d. ustanovila Narta studio izključno za 

izobraţevanje frizerjev z Ilirijinimi produkti. Bokanova (2010, 16) navaja, da je Ilirija, d. d. še 

danes edino podjetje v Sloveniji, ki  ima lastno proizvodnjo, svojo tehnologijo in stalen 

razvoj.  

V več kot 100 letni zgodovini je Ilirija, d. d. ustvarila veliko prepoznavnih blagovnih znamk: 

Subrina, zaščitna krema za roke 48, Green Line, Vitergin, Biokill, Hydrogen, Cvet, Dan na 

Dan, Biodent, Deline, Amai, Čisto, Pingvin in mnoge druge. V asortimanu ima okoli 50 

produktov, nekaj najpomembnejših izdelkov je prikazanih v spodnji sliki. Brez laţne 

skromnosti bi lahko trdili, da je Ilirija, d. d. med največjimi proizvajalce kozmetike v tem delu 

Evrope. V svojem bogatem obdobju je podjetje prejelo številne nagrade in priznanja kot npr. 

Subrina Superbrand 2007, Slovenski oskar za embalaţo 2004, si.brand 2012. (Ilirija b. l. ) 

                            

Slika 11: Izdelki podjetja Ilirija, d. d. 

Vir: Ilirija b. l. 

Izdelke Ilirije, d. d., ki se prodajajo pod njeno lastno blagovno znamko, je mogoče najti na 

domačem trgu, na trgih Adrie ter na trgih zahodne, osrednje in vzhodne Evrope, na Bliţnjem 

Vzhodu, v Kanadi in Braziliji. Poleg tega se je Ilirija, d. d. uveljavila kot proizvajalka tujih 

blagovnih znamk, ki jih prodaja predvsem na trge zahodne in vzhodne Evrope. (Ilirija b. l. ) 

S stalnim spremljanjem dogajanja ta trgu so si pridobili zaupanje in strokovnost, saj se 

zavedajo, da lahko le s poznavanjem lokalnih navad in zakonitosti ponudijo potrošnikom 

tisto, kar si ţelijo in potrebujejo. 

 

Prihodnost podjetja je tudi v snovanju novih izdelkov, novih tehnologijah in programih. 

Procesu inoviranja v podjetju posvečajo veliko pozornosti, tudi z lastnim razvojnim 
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oddelkom. Trudijo se nenehno izboljševati izdelke glede na potrebe in zahteve trga tako s 

strani odjemalcev kot s strani nove zakonodaje. Prav tako skrbijo za razvoj novih izdelkov s 

poudarkom na ekološki usmerjenosti in izdelavi okolju prijaznih izdelkov. Kot prvo, širše 

poznano slovensko kozmetično podjetje, so v začetku leta 2013 pridobili certifikat skladnosti 

sistema vodenja s standardom ISO 22716:2007. (Ilirija b. l. ) 

Kakovost poslovanja v podjetju enačijo z vrednoto in ključno sestavino podjetniške kulture, 

saj le tako pridobivajo in ohranjajo kupce. Zavedanje, da je kakovost poslovanja, produktov in 

storitev pomembna za zniţanje stroškov in dvig konkurenčnosti; le-to pa zahteva 

sodelovalnost zaposlenih. V letu 1995 so pridobili certifikat ISO 9001, v letu 2003 so ga 

dopolnili v ISO 9001:2000. Leta 2010 so ob presoji pridobili še certifikat skladnosti z ISO 

9001:2008. (Ilirija b. l. ) 

Nadalje navajajo, da motivirani in strokovni kadri pripomorejo k vitalnemu ţivljenju podjetja, 

saj mu le to omogoča rast in konkurenčnost na trgu. Zaslediti je, da so v Iliriji, d. d. zaposleni 

ključ do uspeha; so dobri, vendar ţelijo biti še boljši, saj jim tako rezultati kot tudi ovire 

predstavljajo nov izziv na poti do uspeha, ki ga ţelijo doseči kot močna skupina povezanih 

posameznikov, ki cenijo iste vrednote. Novi trendi narekujejo nova znanja in sposobnosti na 

vseh organizacijskih ravneh, saj se zavedajo, da so zadovoljni zaposleni največja vrednost 

vsakega sodobnega podjetja, zato je izobraţevanje in vlaganje v zaposlene za Ilirijo, d. d. 

visoka prioriteta. (Ilirija b. l.) Na spodnji sliki je predstavljena organizacijska struktura 

podjetja Ilirija, d. d. 

 

Slika 12: Organigram podjetja Ilirija, d. d. 

Vir: Ilirija b. l. 
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5.2 Podjetje Kozmetika Afrodita, d. o. o. 

Začetki podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o. segajo v leto 1970, ko je z odprtjem prvega 

kozmetičnega salona v zdravilišču Rogaška Slatina svojo podjetniško pot začela 

ustanoviteljica in direktorica podjetja Danica Zorin Mijošek. Temelj razvoja kozmetike pod 

blagovno znamko Kozmetika Afrodita se je pričel z izdelavo prvega izdelka za nego obraza – 

kamilične kreme. Porast povpraševanja in navdušenje kupcev je spodbudilo aktivnosti, ki so 

vodile k odprtju podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o. Razvili so paleto izdelkov za nego 

obraza, telesa in las. Osnovni namen je bil ponuditi izdelke iz preteţno naravnih sestavin s 

konstantno kakovostjo, kar je med kupci vodilo v vedno večjo prepoznavnost znamke in 

vplivalo tudi na konkurenčnost. (Afrodita b. l.) 

Konec osemdesetih let so kupci lahko našli izdelke blagovne znamke Kozmetika Afrodita, d. 

o. o. tudi na prodajnih policah nekaterih večjih trgovin. Kozmetika Afrodita, d. o. o. se je v 

devetdesetih zaradi izgube jugoslovanskih trgov in negotove gospodarske situacije znašla v 

nezavidljivem poloţaju. S strateškim preusmerjanjem na tuje trge so uspešno nadaljevali 

načrtovano pot ter obdrţali vse zaposlene. (Afrodita b. l.) 

V Kozmetiki Afrodita, d. o. o. na osnovi lastnega razvoja proizvajajo visokokakovostne, 

naravne ter uporabnikom in okolju prijazne kozmetične izdelke, ki so zdruţeni pod blagovno 

znamko Kozmetika Afrodita in, ki jih odlikuje visoka in konstantna kakovost. Ker verjamejo 

v moč narave, so v izdelkih le preverjeno najboljše naravne aktivne sestavine in vedno manj 

nenaravnih primesi. Glede na namen, vrsto uporabnikov in prodajne poti, izdelke razvrščajo v 

dva prodajna programa. Prvega so poimenovali Beauty Care in vključuje izdelke široke 

potrošnje, ki so namenjeni končnim uporabnikom. Drugi program predstavljajo izdelki, ki so 

namenjeni profesionalni uporabi in so zdruţeni pod imenom Afrodita Professional. Oba 

prodajna programa obsegata izdelke za nego obraza, nego telesa, proticelulitno nego, 

depilacijo, nego rok in nog ter nego in oblikovanje las ter zaščito pred soncem. (Afrodita b. l.) 

V Afroditinih lepotnih centrih v Rogaški Slatini ponujajo številne kozmetične postopke za 

nego koţe, ki jih izvajajo izključno z lastnimi izdelki. Poleg tega deluje še Dermatološka 

ambulanta Afrodita, ki nudi svetovanje in pomoč pri diagnosticiranju sprememb na koţi in 

njihovem odpravljanju z najnovejšimi posegi. (Afrodita b. l.) 

Kozmetika Afrodita, d. o. o. je vodilna slovenska hiša lepote, ki ţe več kot 40 let zadovoljuje 

ţelje, potrebe in pričakovanja uporabnikov kozmetičnih izdelkov in storitev. Po najboljših 

močeh skrbijo za blaginjo oţje lokalne ter širše druţbene skupnosti. Podpirajo številne 

športne, kulturne, izobraţevalne in humanitarne projekte. Posebno skrb namenjajo ohranjanju 

naravnega okolja, ker se zavedajo ekološke odgovornosti. Prizadevajo si za racionalno porabo 

energije in surovin. (Afrodita b. l.) 
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Kozmetika Afrodita, d. o. o. je podjetje mednarodnih razseţnosti, saj poleg na domačem 

posluje tudi na 17 tujih trgih. Več kot polovico celotne proizvodnje prodajo v tujino. Poleg 

tega si vseskozi prizadevajo za prodor na nove trge tako znotraj kot tudi izven meja EU. S 

konstantnim vlaganjem v razvoj si ţelijo prevzeti vodilni poloţaj v segmentu negovalnih 

kozmetičnih izdelkov na slovenskem ter trgih bivše Jugoslavije in postati prva izbira tako 

končnih kot tudi profesionalnih uporabnikov. Letno razvijejo pribliţno 25 novih izdelkov, ki 

dopolnjujejo ţe tako bogat nabor izdelkov. Nekaj izdelkov je predstavljenih na spodnji sliki. 

(Afrodita b. l.) 

     

Slika 13: Izdelki podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o.  

Vir: Kozmetika Afrodita b. l. 

Vsi izdelki se snujejo in razvijajo pod okriljem lastnih strokovnjakov, v lastnih razvojnih 

laboratorijih, kjer so podvrţeni natančnim fizikalno-kemijskim in mikrobiološkim testom. 

Visoko in konstantno kakovost izdelkov potrjuje tudi izpolnjevanje zahtev mednarodnega 

standarda ISO 22 716, ki izhaja iz načel nove evropske zakonodaje na področju kozmetike. 

Načela se nanašajo na spoštovanje visokih zahtev oz. pravil poslovanja in organizacijskih 

smernic, posebej osredotočenih na človeške, tehnične in administrativne dejavnike, ki 

vplivajo na kakovost izdelkov, ki jih proizvajajo. (Afrodita b. l.) 

Na spodnji sliki je predstavljena organizacijska struktura podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o. 
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Slika 14: Organigram podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o. 

Vir: Povzeto po Ogrizek 2008, 13. 

5.3 Slovenske kozmetične blagovne znamke 

Na slovenskem trgu je večje število majhnih proizvajalcev kozmetike ter nekaj srednje velikih 

podjetij, kamor spadata tudi Ilrija, d. d in Kozmetika Afrodita, d. o. o. kot največja 

proizvajalca na področju kozmetike v Sloveniji.  

Med manjšimi proizvajalci kozmetike je prav gotovo potrebno omeniti podjetje Kozmetika 

Kahne. Na trţišču nastopa predvsem z izdelki za nego obraza in telesa. Kozmetika Kahne je 

druţinsko podjetje, ki si je kljub svoji majhnosti našlo prostor na trgu in kot pravijo, ne 

tekmujejo z multinacionalnimi podjetji temveč sami s seboj. Zaradi majhne proizvodnje 

veliko dela opravijo ročno, lahko bi rekli, da dodajo neko osebno noto ter si na tak način 

ustvarjajo trţno nišo, kar jim lahko pomaga pri prodajnih rezultatih. (Kozmetika Kahne 2014) 

Poleg Kozmetike Kahne lahko omenimo tudi izdelke Kozmetike Kancilja. Izdelki negovalne 

kozmetike predstavljajo le del njihove ponudbe, saj proizvajajo tudi avtomobilsko kozmetiko, 

aerosole. Na prodajnih policah najlaţje zasledimo njihova tekoča mila ter gele za tuširanje. 

(Kozmetika Kancilja 2013) 

V zadnjih petnajstih letih se je slovenski kozmetični trg odprl svetu, nastale pa so tudi nove 

znamke, ki uspešnost merijo z zadovoljstvom svojih kupcev. Tem smernicam sledijo tudi 

podjetja, ki imajo dolgoletno tradicijo in kozmetične izdelke ponujajo ţe vrsto let.  
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Ne samo v slovenskem prostoru, temveč tudi v svetovnem merilu, je zaznati, da vedno več 

potrošnikov ţeli kupovati izdelke, ki so dobri tako za okolje kot za druţbo. Zato se je v 

zadnjem desetletju povečalo število podjetij, ki proizvajajo naravno kozmetiko, prijazno do 

okolja in uporabnika. Naj omenimo le nekaj slovenskih podjetij, ki proizvajajo naravno 

kozmetiko. To so izdelki iz: Dvorca Trebnik, Kozmetike Mirati, Essentiqa, Lepe Vide itd.  

Povzemamo videnja vodilnih v obeh obravnavanih podjetjih, ki so bila objavljena v prilogi 

časopisa Finance. 

Močne konkurence na trgu se zavedajo vsi tako v Iliriji, d. d. kot v Kozmetiki Afrodita, d. o. 

o. V obeh podjetjih menijo, da je kakovost izdelka pogoj za njegovo uspešnost na trgu. 

Poleg kakovosti v Iliriji, d. d. pri trţenju glavnih blagovnih znamk Subrina in Green Line 

stavijo še na cenovno ugodnost izdelkov v primerjavi s konkurenco. V Iliriji, d. d. skrbno 

spremljajo znanstvena odkritja in svetovne smernice. V svoje izdelke vključujejo kar največ 

novosti iz razvoja surovin in tako kupcem ponujajo sodobne izdelke vrhunske kakovosti. 

Tudi v Kozmetiki Afrodita, d. o. o. se strinjajo s trditvijo, da je kakovost najpomembnejša, 

zato dosledno dermatološko, kemično in mikrobiološko testirajo vse svoje izdelke. Kot glavno 

konkurenčno prednost svojih izdelkov navajajo naravne sestavine in trajno ter stalno 

kakovost. Le-to zagotavljajo po evropski zakonodaji in je certificirana pri mednarodnih 

inštitutih. (Finance 2009) 

V Kozmetiki Afrodita, d. o. o. vse izdelke razvijejo v lastnem sodobnem laboratoriju ter se 

prilagajajo glede na potrebe, ţelje in povpraševanje uporabnikov. Tako kot v Iliriji, d. d., se 

tudi v Kozmetiki Afrodita, d. o. o. strinjajo, da je poleg kakovosti pomembna tudi cenovna 

dostopnost. (Finance 2009) 

5.4 Prepoznavnost slovenskih kozmetičnih blagovnih znamk doma in v tujini  

Makovec Brenčičeva (2005) opaţa, da so izdelki iz novih članic EU pod večjim tako 

cenovnim kot konkurenčnim pritiskom, kakor izdelki iz tradicionalnih evropskih trgov. Pravi, 

da je pogosto podcenjeno razmerje med ceno in kvaliteto. Slovenski izdelki dosegajo niţjo 

ceno tudi zato, ker ne predstavljajo porekla visoko vrednotene blagovne znamke drţave. 

Opozarja, da smo slabo prepoznavni na globalnih trgih ter zato posledično nimamo dobre 

pogajalske moči. 

Sprašuje se, kateri so tisti izdelki, ki so v svetu prepoznavni kot slovenski izdelki in imajo 

zaznane konkurenčne prednosti, s čimer se utrjuje tudi blagovna znamka Slovenija. (Makovec 

Brenčič 2005) Prav gotovo so med izdelki gospodinjski aparati, smuči, brezalkoholne in 

alkoholne pijače, avtomobilski deli … 
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Slovenija se lahko pohvali z dobrimi blagovnimi znamkami, kot so: Gorenje, Elan, Cockta, 

Fructal, Tina Maze, Alpsko mleko, Rašica, Krka, Akrapovič, Adria ter drugimi, ki so dobro 

prepoznane tako doma kot v tujini. Kljub temu, da je kar nekaj omenjenih podjetij v zadnjem 

desetletju zamenjalo lastnika, jim potrošniki še vedno zaupajo. 

Če pogledamo, kako so slovenske kozmetične blagovne znamke prepoznavne v tujini, lahko 

ugotovimo, da so v drţavah nekdanje Jugoslavije ti kozmetični izdelki kar dobro prepoznani, 

kar je lahko tudi posledica nekdaj skupne drţave in dejstva, da sta tako Ilirija, d. d. kot 

Kozmetika Afrodita, d. o. o. na teh trgih prisotni ţe več desetletij. V zadnjih dvajsetih letih so 

v Iliriji, d. d. naredili tudi opazne premike na trgih vzhodne Evrope in Rusije, kjer pa trţijo 

predvsem izdelke linije Subrina Professional, ki je namenjena frizerskim salonom ter izdelke 

blagovne znamke Subrina. Za uspešen prodor na te trge je prav gotovo poleg kvalitete 

zasluţna tudi ekipa frizerjev iz Subrina studia, ki skrbi za izobraţevanje frizerjev in za 

promocijo tako Ilirije, d. d. kot blagovnih znamk Subrina in Subrina Professional. (Bokan 

2010, 41)  

Slovenska kozmetika se še zdaleč ne navezuje več zgolj na slovenski trg ali trge drţav 

nekdanje Jugoslavije. Najpomembnejši trgi za Ilirijo, d. d. so poleg Slovenije še trgi 

jugovzhodne in vzhodne Evrope. Prodirajo pa tudi na trge zahodne Evrope, Bliţnjega vzhoda 

in Kanade, predvsem s programom profesionalne lasne kozmetike. (Bokan 2010, 19) 

Tako kot Ilirija, d. d., je tudi Kozmetika Afrodita, d. o. o. prisotna na trgih vzhodne in 

zahodne Evrope. Vstopajo pa tudi na trga Avstralije in ZDA. Za razliko od Ilirije, d. d., 

Kozmetika Afrodita, d. o. o. še več vlaga v program široke potrošnje. (Kozmetika Afrodita b. 

l.) Kozmetika Afrodita, d. o. o. s programom široke porabe na domačem trgu zaseda tretje 

mesto, pri prodaji proticelulitnih izdelkov pa so vodilni. Enake rezultate dosegajo tudi na 

Hrvaškem. Ker se zavedajo majhnosti slovenskega trţnega prostora, vedno več vlagajo v 

preboj na tuje trge. Uspešno poslujejo še v 15 drugih drţavah in skupna vrednost prodaje v 

tujino ţe presega 50 odstotkov vseh prihodkov. (Finance 2009) 

V obeh podjetjih poudarjajo visoko kakovost izdelkov. Kozmetika Afrodita, d. o. o. je za 

kakovost svojih izdelkov, ki so narejeni po zelo strogi zakonodaji EU, prejela certifikate 

mednarodnih inštitutov. V Kozmetiki Afrodita, d. o. o. so prepričani, da jim prav kakovost 

izdelkov zagotavlja poseben poloţaj na trgu. Poudarjajo pa tudi, da nikoli niso in ne bodo 

testirali izdelkov na ţivalih. (Finance 2009) 

Dobri izdelki so merilo za uspeh na trgu ter za povečevanje vrednosti blagovne znamke kot 

vrednosti podjetja na trgu. Ilirija, d. d. zagotavlja, da lahko proizvaja kozmetiko vrhunske 

kakovosti, ki zadovolji še tako zahtevnega kupca. Ţe vrsto let imajo certifikat kakovosti ISO 

9001. To je prav gotovo razlog, zakaj Ilirija, d. d. v Sloveniji v skupini barve za lase zaseda 

drugo mesto, v kategoriji nega las tretje, v kategoriji nega obraza, kjer je konkurenca največja, 

pa peto.  
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Vsako podjetje mora upoštevati zahteve trga, vlagati v razvoj novih izdelkov ter s tem krepiti 

blagovno znamko. Podjetje mora biti inovativno in spreminjati trţne taktike, da so izdelki čim 

bolj atraktivni in privlačni za kupce. (Finance 2009) 

Kupci so zaradi obilice ponudbe postali razvajeni in si ţelijo novih izdelkov, ki morajo biti 

bolj kakovostni in tudi bolj zanimivi. Predvsem pa si ţelijo uveljavljene blagovne znamke ter 

izdelkov z zgodbo in dušo. Poleg stalnega spremljanja svetovnih novosti pri razvoju surovin 

za kozmetiko, tehnologij, embalaţe in končnih kozmetičnih izdelkov, je Ilirija, d. d. pred 

kratkim zaključila še veliko investicijo v povsem prenovljen in posodobljen proizvodni obrat 

v Lendavi.  

Nič drugače ni pri Kozmetiki Afrodita, d. o. o., ki je druţinsko podjetje s tradicijo kakovosti 

in svojo poslovno pot ţe štirideseto leto gradi na odličnosti izdelkov. Blagovna znamka in 

podjetje Kozmetika Afrodita, d. o. o. se zaradi jasne vizije in neustavljivega razvoja lahko 

postavita ob bok velikim kozmetičnim podjetjem ter se z njimi uspešno kosata. (Finance 

2009) 

Podjetje veliko vlaga tudi v zaposlene, ki svoje znanje ves čas nadgrajujejo ter spremljajo 

revolucionarne novosti in smernice v kozmetični industriji. Nenehno spremljajo dogajanje na 

trgu ter zahteve trga z namenom razvoja učinkovite trţne strategije novodobnih, do 

uporabnikov prijaznih kozmetičnih izdelkov. (Finance 2009) 

Kljub nezavidljivemu gospodarskemu poloţaju so uspeli obdrţati konkurenčno prednost in 

povečati trţni deleţ na tako rekoč vseh trgih, posodobili so proizvodni proces in utrdili 

prepoznavnost blagovne znamke. (Finance 2009) 

Iz zgoraj navedenega bi lahko sklepali, da je slovenska kozmetična blagovna znamka dobro 

sprejeta tako na domačem trgu kot na ostalih trgih, kjer slovenska kozmetična podjetja 

poslujejo. Glede na javno dostopne podatke se obe podjetji lahko pohvalita z uspešnimi 

prodajnimi rezultati, kar lahko daje dodatno zagotovilo, da sta na dobri poti k še večji 

prepoznavnosti.  
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA O PREPOZNAVNOTI BLAGOVNIH ZNAMK 

SLOVENSKIH KOZMETIČNIH IZDELKOV 

Empirična raziskava, ki smo jo izvedli, predstavlja analizo prepoznavnosti slovenskih 

kozmetičnih blagovnih znamk ter glavne nakupne odločitve slovenskih potrošnikov. Osnova 

za raziskovanje je predpostavka, da intenzivnejše oglaševanje ter pojavljanje v medijih 

pripomore k boljši prepoznavnosti določene blagovne znamke. 

6.1 Metodologija 

Za potrebe raziskave smo izvedli anketo, ki je bila anonimne narave, mogoče pa jo je bilo 

reševati preko spleta ter socialnih omreţij. Anketa je vsebovala deset vprašanj, ki so se 

nanašala na področje blagovne znamke in nakupnih odločitev ter pet vprašanj s socio-

demografskimi podatki. Pri polovici vprašanj smo uporabiti Likertovo 5 stopenjsko lestvico. 

Za področje raziskovanja smo zajeli celotno področje Slovenije, pri čemer smo prejeli 123 

vrnjenih anket, od tega je bilo 19 nepopolnih. Vzorčenje je bilo naključno.  

Vprašalnik smo izdelali v e-obliki, povezavo do njega smo objavili na socialnih omreţjih ter 

preko elektronske pošte. Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo devetih naključno 

izbranih in v vzorec vključenih oseb. Teţav z razumevanjem vprašanj in trditev v vprašalniku 

ni bilo, zato je ostal nespremenjen. 

Anketiranje je bilo izvedeno v času od 27. oktobra 2015 do 12. decembra 2015. 

Zanesljivost merjenja pri spremenljivkah, ki so merjene po Likertovi lestvici, smo preverili s 

koeficientom Cronbach alfa, ki je znašal 0,867 – rezultati raziskave so zanesljivi (po mnenju 

Field 2013 vrednost koeficienta Cronbach alfa nad 0,800 pomeni, da je zanesljivost 

vprašalnika zelo dobra) – preglednica 3. 

Preglednica 3: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachovega koeficienta alfa 

Število enot (Statistika zanesljivosti) 

0,867 34 

 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. 

Rezultati analize so podrobno prikazani v prilogi 3. Naredili smo opisno statistiko (izračun 

frekvenc, povprečnih vrednosti in standardnega odklona) posameznih spremenljivk. Izvedli 

smo tudi t-test, hi-kvadrat (χ
2
) preizkus in korelacijsko analizo. Podatke smo tabelarično in 

grafično prikazali, opisali in pojasnili. 
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6.2 Vzorec 

V raziskavo smo vključili zasebne uporabnike kozmetičnih izdelkov s področja celotne 

Slovenije, kar je priloţnosten in nereprezentativen vzorec. V času anketiranja smo prejeli 104 

v celoti rešenih vprašalnikov, ki so bili primerni za nadaljnjo obdelavo, kar predstavlja 84,6 % 

vseh vrnjenih vprašalnikov. 19 vprašalnikov ali 15,4 %, ni bilo rešenih v celoti in zato niso 

bili primerni za obdelavo.  

Moški so izpolnili 21 vprašalnikov (20,2 %), ţenske pa 83 vprašalnikov (79,8 %). Največ 

anketiranih oseb je bilo starih od 36 do 45 let (27,9 %), najmanj pa starih od 56 do 65 let (4,8 

%). Večina anketiranih prihaja iz Osrednjeslovenske regije (56,7 %), so zaposleni (74,0 %) z 

višjo, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (61,5 %). Ostali podatki so razvidni v 

preglednici 4. 

Preglednica 4: Demografski podatki anketiranih oseb 

Vrsta demografskih 

podatkov 
Deskriptor Frekvenca 

% 

frekvence 

Spol Moški 21 20,2 

 

Ţenski 83 79,8 

Starost 18 - 25 let 20 19,2 

 

26 - 35 let 26 25,0 

 

36 - 45 let 29 27,9 

 

46 - 55 let 24 23,1 

 

56 – 65 let 5 4,8 

Regija Pomurska 7 6,7 

 

Podravska 2 1,9 

 

Koroška 2 1,9 

 

Savinjska 2 1,9 

 

Zasavska 1 1,0 

 

Spodnjeposavska 3 2,9 

 

Osrednjeslovenska 59 56,7 

 

Gorenjska 14 13,5 

 

Notranjsko-kraška 4 3,8 

 

Goriška 5 4,8 

 

Obalno-kraška 5 4,8 

Status Zaposlen 77 74,0 

 

Dijak, študent 16 15,4 

 

Brezposeln 11 10,6 

Izobrazba Nedokončana in dokončana osnovna šola 2 1,9 

 

Poklicna ali srednješolska izobrazba 34 32,7 

 

Višja, visokošolska, univerzitetna izobrazba 64 61,5 

 

Magisterij, doktorat 4 3,8 

Skupaj   104 100 
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6.3 Osnovne statistične analize 

V prvem vprašanju smo anketirane spraševali, koliko kozmetičnih blagovnih znamk poznajo 

ter jih prosili, da jih naštejejo. Ker smo prejeli zelo raznolike odgovore (Priloga 3), je bil graf 

nepregleden, zato smo se odločili, da bomo prvi odgovor prikazali brez grafa. Po opravljeni 

analizi smo ugotovili, da so anketirani v povprečju prepoznali po 6 blagovnih znamk. Skoraj 3 

% oz. 2,9 % anketiranih ni prepoznalo nobene blagovne znamke. Najbolj prepoznana 

kozmetična blagovna znamka po mnenju anketiranih je Nivea s  64,4 %, Afrodito je 

prepoznalo 43,3 % anketiranih. Sledijo ji L'Oreal s 38,5 %, Garnier, Max Factor, Vichy. 

Ilirijo je prepoznalo nekaj več kot 22 % anketiranih. 

Drugo vprašanje je bilo precej podobno, in se je glasilo: »Katere slovenske kozmetične 

blagovne znamke poznate? Naštejte jih!« Z analizo smo pridobili sledeče podatke. Afrodita 

(42,3 %) in Ilirija (39,4 %) sta med anketiranimi daleč najbolj prepoznani slovenski blagovni 

znamki. Sledi Kozmetika Kahne 12,5 %, pa Kancilja, Dvorec Trebelnik, Krka Kozmeika in 

drugi. Kar 14,4 % anketiranih ni prepoznalo nobene slovenske kozmetične znamke. 

Anketirani pa so v povprečju prepoznali po 2 slovenski blagovni znamki. Med odgovori 

anketiranih je bilo opaziti porast števila kozmetičnih proizvajalcev, ki proizvajajo naravno 

kozmetiko. Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje je prikazan na sliki 15. 

 

Slika 15: Slovenske kozmetične blagovne znamke 

Sledilo je vprašanje: »Katere blagovne znamke kozmetičnih izdelkov poznate, tudi če jih 

poznate samo po imenu in jih niste nikoli uporabljali?« Zaradi velikega števila blagovnih 

znamk, smo naredili izbor kozmetičnih blagovnih znamk po lastni presoji. Tuje in domače 

blagovne znamke so bile razvrščene mešano, mi smo jih, zaradi boljše preglednosti, razvrstili 

ločeno. Iz slike 16 je razvidno, da anketirani najboljše poznajo domačo blagovno znamko 
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Subrina (93,3 % anketiranih) in Afrodita (91,3 % anketiranih), najslabše pa domačo blagovno 

znamko Deline (26,9 % anketiranih).  

 

Slika 16: Poznavanje domačih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov 

Iz slike 17 je razvidno, da anketirani najboljše poznajo tuji blagovni znamki Niveo (97,1 % 

anketiranih) in Garnier (97,1 % anketiranih), najslabše pa tujo blagovno znamko Got2be (51,9 

% anketiranih). 

 

Slika 17: Poznavanje tujih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov 

Večina anketiranih (70,2 %) meni, da oglaševanje in promocija blagovne znamke kozmetičnih 

izdelkov nista odločujoča dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi – slika 18. 
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Slika 18: Oglaševanje in promocija blagovne znamke kozmetičnih izdelkov kot 

odločujoča dejavnika pri nakupu 

Večina anketiranih (92,3 %) kupuje posamezno blagovno znamko kozmetičnih izdelkov in ne 

po priporočilu prijateljev in znancev – slika 19. 

 

Slika 19: Nakupne odločitve posameznikov 

Na vprašanje, kako pomembna jim je pri nakupu kozmetičnih izdelkov blagovna znamka, je 

največ anketiranih (44,2 %) odgovorilo, da jim pri nakupu kozmetičnih izdelkov je in ni 

pomembna blagovna znamka (slika 20). Blagovna znamka kozmetičnih izdelkov je pri 

nakupu pomembna 28,8 % (zelo pomembna 3,8 %, pomembna 25,0 % anketiranim) 

anketiranim, nepomembna pa 26,9 % (ni pomembna 14,4 %; nikakor ni pomembna 12,5 % 
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anketiranim) anketiranim – povprečna vrednost (M) znaša 2,93 s standardnim odklonom (SD) 

1,03. 

 

Slika 20: Pomembnost blagovne znamke pri nakupu 

V nadaljevanju so anketirane osebe glede na pomembnost ocenjevale posamezne dejavnike, 

ki vplivajo na njihovo nakupno odločitev posameznih kozmetičnih izdelkov. Iz preglednice 5 

je razvidno, da je anketiranim pri nakupu kozmetičnih izdelkov v povprečju najbolj 

pomembna kakovost kozmetičnega izdelka (M = 4,59) in pretekle izkušnje (M = 4,42), 

najmanj pomembna je embalaţa (M = 2,52) in pojavnost v medijih (M = 2,31). 

Preglednica 5: Pomembnost posameznega dejavnika, ki vpliva na nakupno odločitev 

Dejavnik 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Kakovost 4,59 0,60 

Pretekle izkušnje 4,42 0,81 

Potreba 4,30 0,84 

Akcije, popusti 3,67 1,02 

Cena 3,65 1,07 

Poreklo 3,14 1,37 

Nasvet prodajalca/ke 3,09 1,04 

Blagovna znamka 2,96 1,07 

Embalaţa 2,52 1,02 

Pojavnost v medijih, oglaševanje 2,31 1,01 

Anketirani so o kozmetičnih izdelkih v povprečju pridobili najpomembnejše informacije od 

prijateljev, znancev in druţine (M = 3,64) in preko informacij, ki so jih dobili s pomočjo 
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testnih vzorcev (M = 3,41), najmanj pomembne so jim informacije, ki so jih dobili iz tiskanih 

medijev (M = 2,23) – preglednica 6. 

Preglednica 6: Najpomembnejši viri informacij o kozmetičnih izdelkih 

Vir informacij 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Prijatelji, znanci, druţina 3,64 1,13 

Testni vzorci 3,41 1,23 

Prodajno osebje v drogeriji 3,05 1,12 

Promocija in predstavitev izdelka 2,98 1,13 

Prodajne akcije 2,97 1,12 

Internet 2,63 0,98 

Modni trend 2,37 1,07 

Televizija 2,36 0,85 

Časopis - tiskani mediji 2,23 0,85 

Anketirani so v povprečju najbolj zvesti blagovni znamki pri nakupu izdelkov za nego zob (M 

= 3,64), las (M = 3,41) in obraza (M = 3,41), najmanj so zvesti blagovni znamki pri nakupu 

izdelkov za nego nog (M = 2,23) – preglednica 7. 

Preglednica 7: Zvestoba blagovni znamki pri nakupih kozmetičnih izdelkov 

Vrsta nakupa 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Nega zob 4,04 1,08 

Nega las 3,78 1,19 

Nega obraza 3,74 1,08 

Zaščita pred soncem 3,50 1,25 

Nega telesa 3,22 1,04 

Nega rok 3,03 1,16 

Nega nog 2,87 1,21 

Nisem zvest/a blagovni znamki 2,66 1,33 

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da so zvesti določeni blagovni znamki 

kozmetike (M = 3,38), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da radi menjujejo izdelke in vsakič 

kupijo drugo blagovno znamko kozmetike (M = 2,18) – preglednica 8. 
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Preglednica 8: Strinjanje z naslednjimi trditvami 

Trditve 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Zvest/a sem določeni blagovni znamki kozmetike. 3,38 1,17 

Odločim se za nakup kozmetike, ki jo prej preizkusim. 3,33 1,17 

Pozoren/a sem na poreklo kozmetike. 3,13 1,32 

Rad/a menjam in vsakič kupim drugo kozmetiko. 2,18 1,16 

6.4 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. 

6.4.1 Hipoteza 1: Slovenske kozmetične blagovne znamke so med slovenskimi potrošniki 

bolj prepoznane kot kozmetične blagovne znamke tujih proizvajalcev. 

S prvo hipoteze smo ţeleli preveriti prepoznavnost slovenskih kozmetičnih blagovnih znamk 

v primerjavi s tujimi, ker smo predpostavljali, da so lokalne, domače znamke bolj 

prepoznavne. Med domače smo šteli naslednje blagovne znamke: Subrina, Afrodita, Green 

Line, Amai, Deline, Recept in 48. Iz slike 16 je razvidno, da anketirani med slovenskimi 

blagovnimi znamkami kozmetičnih izdelkov najbolj prepoznajo blagovno znamko Subrina 

(93,3 % anketiranih), po prepoznavnosti ji sledijo: Afrodita (91,3 % anketiranih), Green Line 

(74,0 % anketiranih), Recept (72,1 % anketiranih), Amai (60,6 % anketiranih), 48 (45,2 % 

anketiranih) in Deline (26,9 % anketiranih). V povprečju slovenske blagovne znamke 

prepozna 66,3 % anketiranih. 

Med tuje smo šteli naslednje blagovne znamke: Nivea, Dove, Axe, Vichy, L'Occitane, Balea, 

Colgate, Got2be, Syoss, L'Oreal, Alverde, Eucerin, Schwarzkopf in Garnier. Iz slike 17 je 

razvidno, da anketirani med tujimi blagovnimi znamkami kozmetičnih izdelkov najbolj 

prepoznajo blagovno znamko Nivea (97,1 % anketiranih) in Garnier (97,1 % anketiranih), po 

prepoznavnosti jima sledijo: Dove (96,2 % anketiranih), Colgate (95,2 % anketiranih), L
'
Oreal 

(94,2 % anketiranih), Vichy (92,3 % anketiranih), Schwarzkopf (92,2 % anketiranih), Axe 

(91,3 % anketiranih), Balea (90,4 % anketiranih), L
'
Occitane (84,6 % anketiranih), Eucerin 

(82,7 % anketiranih), Syoss (80,8 % anketiranih), Alverde (64,4 % anketiranih) in Got2be 

(51,9 % anketiranih). V povprečju tuje blagovne znamke prepozna 86,5 % anketiranih.
 

Hipotezo smo preverili s hi-kvadrat (χ
2
) preizkusom enakosti deleţev. Iz preglednice 9 je 

razvidno, da med prepoznavnostjo domačih in tujih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov 

obstajajo statistično značilne razlike (sig = 0,046; χ
2
 = 3,998). Med anketiranimi, ki 
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prepoznajo slovenske blagovne znamke kozmetičnih izdelkov (66,3 % anketiranih), 60,6 % 

anketiranih prepozna tudi tuje blagovne znamke kozmetičnih izdelkov. Med anketiranimi, ki 

ne prepoznajo slovenskih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov (33,7 % anketiranih), 26,0 

% anketiranih prepozna tujo blagovno znamko, 7,7 % anketiranih pa ne prepozna ne 

slovenske ne tuje blagovne znamke kozmetičnih izdelkov. Med anketiranimi, ki prepoznajo 

tuje blagovne znamke kozmetičnih izdelkov (86,5 % anketiranih), 26,0 % anketiranih ne 

prepozna slovenskih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov.  

Preglednica 9: Kontingenčna tabela in hi- kvadrat (χ
2
) – prepoznavnost domačih in tujih 

blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov 

  
Tuje blagovne znamke 

Skupaj 
Da Ne 

Domače 

blagovne 

znamke 

Da Število 63 6 69 

% od skupaj 60,6 % 5,8 % 66,3 % 

Ne Število 27 8 35 

% od skupaj 26,0 % 7,7 % 33,7 % 

Skupaj Število 90 14 104 

% od skupaj 86,5 % 13,5 % 100,0 % 

  

hi- kvadrat 

(χ
2
) 

3,998 

  

 

df 1 

  

 

sig 0,046 

  
Ugotovitev 

S hipotezo H1 smo predvidevali, da so slovenske kozmetične blagovne znamke med 

slovenskimi potrošniki bolj prepoznane kot kozmetične blagovne znamke tujih proizvajalcev.  

Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo potrditi, in jo zavračamo. Tako lahko podamo 

ugotovitev, da slovenske kozmetične blagovne znamke med slovenskimi anketiranimi 

potrošniki niso bolj prepoznane kot kozmetične blagovne znamke tujih proizvajalcev. 

6.4.2 Hipoteza 2: Odločilno vlogo pri izbiri blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov poleg 

prodajne cene predstavljata kakovost ter estetsko privlačna embalaža izdelka. 

Hipotezo smo preverjali z multivariatno regresijsko analizo – uporabili smo metodo Enter oz. 

sočasno, kar pomeni, da smo vse izbrane spremenljivke vključili v model hkrati. Kot odvisno 

spremenljivko smo določili pomembnost blagovne znamke kozmetičnih izdelkov pri nakupu, 

kot neodvisne spremenljivke pa smo določili posamezne dejavnike, ki vplivajo na nakupno 

odločitev, kot so: cena, kakovost, embalaţa, poreklo, potreba, pojavnost v medijih, pretekle 
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izkušnje, akcijski popusti, nasvet prodajalca/ke. Pri izbiri dejavnikov smo se oprli tako na 

teorijo kot na lastne pretekle izkušnje ter na ostale javno objavljene ankete in raziskave.  

Regresijska analiza (preglednica 10) je pokazala, da imata, po mnenju anketiranih oseb, 

odločilno vlogo pri izbiri posamezne blagovne znamke kozmetičnih izdelkov cena (βn = 0,837 

– močan pozitiven vpliv) in kakovost blagovne znamke (βn = 0,452 – srednje močan pozitiven 

vpliv), estetsko privlačna embalaţa pa pri izbiri nima vpliva (βn = 0,115). Anketirane osebe 

prav tako menijo, da ostali dejavniki, kot so: poreklo, potreba, pojavnost v medijih, pretekle 

izkušnje, akcijski popusti in nasvet prodajalca/ke, ne igrajo odločilne vloge pri njihovi izbiri 

posamezne blagovne znamke kozmetičnih izdelkov. 

Preglednica 10: Ocene regresijskih koeficientov 

Model 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta* 0,046 1,086 

 

0,042 0,967 

Nasvet prodajalca/ke 0,062 0,165 0,033 0,377 0,707 

Embalaţa 0,115 0,108 0,111 1,060 0,293 

Poreklo -0,047 0,074 -0,058 -0,638 0,526 

Cena 0,837 0,100 0,872 6,403 0,000 

Potreba 0,082 0,150 0,058 0,545 0,587 

Pojavnost v medijih, oglaševanje 0,105 0,115 0,100 0,912 0,365 

Pretekle izkušnje -0,055 0,157 -0,038 -0,354 0,724 

Akcije, popusti -0,136 0,110 -0,120 -1,240 0,219 

Kakovost 0,452 0,094 0,439 2,669 0,010 

* Pomembnost blagovne znamke kozmetičnih izdelkov pri nakupu. 

Regresijski model pojasni 50,4 % variabilnosti odvisne spremenljivke (pomembnost blagovne 

znamke kozmetičnih izdelkov pri nakupu) – preglednica 11. 

Preglednica 11: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient 

Model  
(r) Korelacijski 

koeficient 

(R2) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R2) 

determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 

napake 

1 0,759 0,576 0,504 0,759 

Ugotovitev 

S hipotezo H2 smo predvidevali, da predstavljajo odločilno vlogo pri izbiri slovenskih 

blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov poleg prodajne cene tudi kakovost ter estetsko 

privlačna embalaţa izdelka.  
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Analiza je pokazala, da hipotezo lahko le delno sprejmemo. Tako podamo ugotovitev, da cena 

in kakovost kozmetičnih izdelkov igrata odločilno vlogo pri izbiri blagovnih znamk 

kozmetičnih izdelkov, estetsko privlačna embalaţa izdelka pa odločilne vloge pri njihovi 

izbiri ne igra. 

6.4.3 Hipoteza 3: Prodajne akcije in druge aktivnosti marketinškega komuniciranja 

pripomorejo k povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih blagovnih 

znamk.  

Hipotezo smo preverjali s t-testom. T-test je pokazal, da po mnenju anketiranih oseb naslednje 

aktivnosti marketinškega komuniciranja proizvajalcev kozmetičnih izdelkov pripomorejo k 

povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih blagovnih znamk (sig < 0,05): 

 televizija (sig = 0,000), 

 časopis-tiskani mediji (sig = 0,000), 

 internet (sig = 0,000), 

 prodajne akcije (sig = 0,000). 

Ostale aktivnosti marketinškega komuniciranja (prodajno osebje v drogeriji, testni vzorci, 

promocija in predstavitev izdelka) kozmetičnih izdelkov pa ne pripomorejo k povečanemu 

nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih blagovnih znamk (sig > 0,05). Za 70,2 % ali 73 

anketiranih oseb oglaševanje in promocija kozmetičnih blagovnih znamk nista odločilna 

nakupna elementa. 24 anketiranih oseb ali 23,1 % je odgovorilo, da oglaševanje in promocija 

vplivata na njihove nakupne odločitve, kar je tudi razvidno iz preglednice 12. 

Preglednica 12: Razlike glede na aktivnosti marketinškega komuniciranja (t-test) 

  N 
Povprečna 

vrednost (M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Sig 

Televizija 

Da 24 2,96 0,55 

0,000 Ne 73 2,14 0,86 

Časopis-tiskani mediji 

Da 24 2,71 0,69 

0,000 Ne 73 2,04 0,86 

Internet 

Da 24 3,25 0,79 

0,000 Ne 73 2,42 0,99 

Prodajne akcije 

Da 24 3,71 0,91 

0,000 Ne 73 2,74 1,12 

Prodajno osebje v drogeriji 

Da 24 3,42 1,10 

0,096 Ne 73 2,97 1,13 

Testni vzorci 

Da 24 3,25 0,99 

0,638 Ne 73 3,37 1,31 

Promocija in predstavitev izdelka 

Da 24 3,25 1,03 

0,146 Ne 73 2,88 1,19 
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Ugotovitev 

S hipotezo H3 smo predvidevali, da prodajne akcije in druge aktivnosti marketinškega 

komuniciranja pripomorejo k povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih 

blagovnih znamk.  

Analiza je pokazala, da hipotezo lahko le delno sprejmemo. Tako podamo ugotovitev, da štiri 

(televizija, časopis-tiskani mediji, internet, prodajne akcije) od sedmih aktivnosti 

marketinškega komuniciranja kozmetičnih izdelkov, po mnenju anketiranih oseb, pripomorejo 

k povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih blagovnih znamk. Presenetljivi 

so rezultati za testne vzorce, ki so pokazali, da le-ti ne pripomorejo k povečanju nakupa in 

prepoznavnosti. Po našem mnenju igrajo testni vzorci še posebej v kozmetični industriji 

pomembno vlogo pri prepoznavnosti blagovne znamke in pomagajo pri pospeševanju prodaje. 

6.4.4 Hipoteza 4: Med mlajšo populacijo potrošnikov je zaznati upad prepoznavnosti in 

zvestobe slovenskim kozmetičnim blagovnim znamkam.  

Pred izvedbo analize smo starostne skupine anketiranih oseb prekodirali v dve skupini, in 

sicer: 

 prva skupina - mlajšo populacijo anketiranih oseb sestavljajo anketirani, stari od 18 do 

25 let in anketirani, stari od 26 do 35 let, 

 druga skupina - starejšo populacijo anketiranih oseb sestavljajo anketirani, starejši od 36 

let (od 36 do 45 let, od 46 do 55 let, od 56 do 65, nad 65 let). 

Hipotezo smo preverjali s t-testom. Analiza je pokazala, da med posameznima populacijama 

(mlajšo, starejšo) anketiranih oseb glede stopnje strinjanja s posameznima trditvama s 

področja upada prepoznavnosti in zvestobe slovenskim kozmetičnim blagovnim znamkam, ni 

statistično značilnih razlik (sig > 0,05), kar kaţe preglednica 13. 

Preglednica 13: Razlike glede na starost (t-test) 

  N 
Povprečna 

vrednost (M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Sig 

Zvest/a sem določeni 

blagovni znamki 

kozmetike 

Mlajša 

populacija 46 3,46 1,22 

0,582 

Starejša 

populacija 58 3,33 1,13 

Rad/a menjam in vsakič 

kupim drugo kozmetiko 

Mlajša 

populacija 46 2,13 1,20 

0,687 

Starejša 

populacija 58 2,22 1,14 
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Ugotovitev 

S hipotezo H4 smo predvidevali, da je med mlajšo populacijo potrošnikov zaznati upad 

prepoznavnosti in zvestobe slovenskim kozmetičnim blagovnim znamkam.  

Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo potrditi, in jo zavračamo. Tako lahko podamo 

ugotovitev, da med mlajšo in starejšo populacijo anketiranih oseb, glede ocen stopnje 

strinjanja s trditvama s področja upada prepoznavnosti in zvestobe slovenskim kozmetičnim 

blagovnim znamkam, ne obstajajo statistično značilne razlike. 

6.5 Ugotovitve raziskovanja 

S pomočjo anonimne ankete, v katero smo vključili celotno področje Slovenije, smo izvedli 

raziskavo o prepoznavnosti in izbiri blagovnih znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov. 

Rezultati raziskave kaţejo, da so slovenski kozmetični izdelki med domačimi potrošniki sicer 

prepoznani, a ne tako dobro, kot bi si ţeleli, in kot so prepoznane tuje blagovne znamke. 

Pričakovano sta najbolj prepoznavni slovenski kozmetični blagovni znamki Subrina in 

Afrodita. Anketirani se v povprečju strinjajo, da so zvesti določeni blagovni znamki 

kozmetike. 

Raziskovalni del magistrske naloge so predstavljale štiri zastavljene hipoteze. Na podlagi 

ugotovitev smo preverjali na začetku zastavljene hipoteze. Prva hipoteza je bila zavrnjena, saj 

se je izkazalo, da slovenske kozmetične blagovne znamke med slovenskimi potrošniki niso 

bolj prepoznane kot tuje blagovne znamke. Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali poleg cene, 

kakovosti in estetsko privlačne embalaţe izdelka, predstavlja odločilni dejavnik pri izbiri 

kozmetičnih izdelkov še kaj. To hipotezo smo lahko le delno sprejeli, saj ima kakovost pri 

izbiri izdelka pomembno vlogo, medtem ko embalaţa po mnenju anketirancev ne vpliva na 

nakupne odločitve. Pri tretji hipotezi smo preverjali, koliko prodajne akcije pripomorejo k 

večjemu nakupu in boljši prepoznavnosti. Ugotovili smo, da nekatere aktivnosti 

marketinškega komuniciranja, kot so: televizija, internet, prodajne akcije in časopisi oz. 

tiskani mediji, pripomorejo k povečanemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih 

blagovnih znamk. Ugotovili smo tudi, da prodajno osebje v drogeriji, testni vzorci, promocija 

in predstavitev izdelka, ne prispevajo k večji prepoznavnosti kozmetičnih izdelkov in 

njihovemu nakupu. Zadnjo, četrto hipotezo smo prav tako zavrnili, saj nismo uspeli dokazati, 

da prepoznavnost slovenskih kozmetičnih izdelkov upada med slovensko mlajšo populacijo.  

6.6 Priporočila za nadaljnji razvoj in prakso 

Očitno so kupci mnenja, da mediji zavajajo in izkrivljajo podatke, ali da jih zasipajo s preveč 

informacijami in teţko presodijo, katera informacija je prava. Zato bolj zaupajo tistim, ki so 

izdelek ţe preizkusili in, ki so jim blizu, ali se sami odločijo ter izdelek testirajo. 
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Ugotovitve našega raziskovanja lahko proizvajalcem in ponudnikom slovenskih kozmetičnih 

izdelkov sluţijo kot informacije marketinškega značaja, ki pripomorejo k boljšemu 

razumevanju kupcev ter njihovih potreb, ţelja in motivov, ki vplivajo na nakupne odločitve. 

Ţeleli bi izpostaviti, da se morajo proizvajalci kozmetičnih izdelkov predvsem usmeriti v 

kakovost, saj je ta poleg cene najpomembnejši faktor pri nakupu kozmetičnih izdelkov.  

Kupci se v povprečju strinjajo, da so zvesti določeni blagovni znamki kozmetike, torej je 

potrebno poiskati pot do novega kupca, kajti, ko bo kupil izdelek, mu bo načeloma zvest. Zato 

se mora podjetje usmeriti v tiste kupce, ki ne kaţejo zvestobe eni blagovni znamki, temveč 

kupujejo izdelke različnih blagovnih znamk. 

Za vsako podjetje je ob sprejemanju marketinških odločitev ključnega pomena preučitev 

nakupnih navad potrošnikov. Upoštevati pa je potrebno tudi, da se ţelje in potrebe 

potrošnikov spreminjajo skozi čas, in so odvisne od okolja. 

Prav gotovo je smiselno vlaganje sredstev podjetja v raziskave, ki so povezane s kupci in 

njihovim obnašanjem, potrebami ter ţeljami. Ne gre le za pridobivanje novih kupcev, še 

pomembneje je, da se ne sme pozabiti ali celo zanemariti sedanjih kupcev. Podjetja se morajo 

zavedati, da je zadovoljen kupec najučinkovitejša in najcenejša promocija izdelka, blagovne 

znamke in podjetja. Potrebno je poiskati odgovor na vprašanje kako vzpostaviti prijateljsko 

vez s kupcem, saj prijatelju zaupajo.  

Podjetja naj v bodoče več sredstev in energije usmerjajo v pridobivanje večjega marketinško-

komunikacijskega znanja ter v inovativnost in iznajdljivost, kajti uspešno lokalno delovanje in 

nišna prodaja pomagata podjetju k uspešnemu prodoru tudi na tuje trge. Še naprej morajo 

podjetja obdrţati isti nivo kakovosti svojih izdelkov ali ga celo dvigniti. Kvaliteto je potrebno 

izpostaviti kot konkurenčno prednost, in jo tudi trţiti. Pri tem bo seveda pomagala jasno 

začrtana pot blagovne znamke ter usklajen in samozavesten nastop podjetja na vseh trgih.  

Podjetja morajo na začrtani poti vztrajati, kajti pot do uspeha je kot hoja po stopnicah. 

6.7 Prispevek k stroki 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili osnovne značilnosti in pomen marketinga, 

marketinškega komuniciranja, blagovne znamke. Na kratko smo predstavili blagovno znamko 

v slovenski kozmetični industriji ter obe obravnavani podjetji.  

Temu je sledil empirični del naloge, kjer smo z raziskavo ob pomoči potrošnikov iz cele 

Slovenije ugotavljali in analizirali prepoznavnost in izbiro slovenskih kozmetičnih izdelkov v 

primerjavi s tujimi. Rezultati raziskave so pokazali, da je prepoznavnost slovenskih 

kozmetičnih blagovnih znamk med potrošniki visoka, a so tuje blagovne znamke bolj 

prepoznane. Tako menimo, da prepoznavnost blagovnih znamk slovenskih kozmetičnih 

izdelkov v primeru dveh obravnavanih podjetjih in v primerjavi s tujimi blagovnimi 
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znamkami še ni dovolj usmerjena in ciljna. Z raziskavo smo tudi ugotovili, da povečevanje 

marketinških aktivnosti vodi k večji prepoznavnosti blagovnih znamk. 

Najpomembnejši prispevek naloge k stroki je v opredeljevanju prepoznavnosti blagovnih 

znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov. V nalogi smo raziskali, analizirali in ugotovili, da 

imajo slovenska kozmetična podjetja še neizkoriščen potencial, ki ga predstavljajo potrošniki, 

ki so praviloma zvesti izbranim blagovnim znamkam. Bolj pa bi podjetja pri svojih 

marketinških aktivnostih morala poudarjati naravne sestavine in kvaliteto izdelkov.  

Ugotovitve raziskave opredeljujejo dejansko stanje na področju slovenske kozmetične 

industrije in so lahko koristne za podjetja v načrtovanju in izvajanju marketinških aktivnosti v 

cilju še uspešnejšega zadovoljevanja pričakovanj in potreb potrošnikov na slovenskem 

kozmetičnem trgu. 
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7 SKLEP 

Današnje poslovanje postaja vedno bolj globalno. Prihodnost je namenjena podjetjem, ki 

iščejo nove rešitve, ponujajo izboljšave, imajo zmoţnost hitrega prilagajanja. Za poslovanje v 

21. stoletju lahko rečemo, da so spremembe edina stalnica. Podjetje krepi konkurenčno 

prednost poslovanja z uspešnim vključevanjem in nastopanjem na mednarodnih trgih. 

Konkurenčnost pripomore tudi k boljšim stikom s potrošniki, saj ti pregovorno bolj zaupajo 

konkurenčnim podjetjem, ki so uspešna na mednarodnih trgih.  

Podjetja se zavedajo, da so: širitev poslovanja, razvijanje novih izdelkov ter ustrezna 

strategija marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost blagovne znamke nujni elementi za 

konkurenčnost, rast in razvoj podjetja. Podjetja svoje aktivnosti načrtujejo dolgoročno, saj 

dobra blagovna znamka ne nastane čez noč. Vsako podjetje stremi za dobro in uspešno 

blagovno znamko, ki se tudi trţi daljše časovno obdobje, samo ime in izdelek pa še ne 

zagotavljata dobre blagovne znamke. K uspešnemu poslovanju podjetja prav gotovo 

pripomorejo izdelki in storitve, ki so narejeni po meri in ţelji potrošnika ter zadovoljujejo 

njegove potrebe. 

Verjetno je konkurenca najmočnejša ravno na področju kozmetične industrije, kar še dodatno 

oteţuje poloţaj slovenskim proizvajalcem kozmetike. Zaradi svoje majhnosti morajo 

slovenska podjetja slediti smernicam, ki jih narekuje trg oz. velika multinacionalna podjetja, 

po drugi strani pa se morajo prilagajati ţeljam in potrebam tako tujih kot domačih kupcev. 

Slabša prepoznavnost izdelkov in blagovnih znamk pri potrošnikih je lahko rezultat slabšega 

oglaševanja in pojavljanja slovenskih podjetij v medijih. Zato podjetja iščejo drugačne 

marketinške strategije in poti do potrošnikov. Velik poudarek je namenjen poreklu izdelkov, 

spodbujajo se nakupi domačih izdelkov in lojalnost slovenskim podjetjem, s čimer poizkušajo 

reševati tudi problem zvestobe potrošnikov blagovni znamki.  

V magistrski nalogi smo raziskovali, preučevali in analizirali uspešnost slovenskih 

kozmetičnih podjetij pri prepoznavnosti in izbiri kozmetičnih blagovnih znamk.  

Ugotovitve raziskave so pokazale, da so tuje kozmetične blagovne znamke bolj prepoznavne 

od slovenskih, saj je bila Nivea med slovenskimi potrošniki največkrat prepoznana  

kozmetična blagovna znamka. Med slovenskimi kozmetičnimi blagovnimi znamkami sta 

pričakovano najbolj prepoznavni Subrina in Afrodita. Kupci so v povprečju zvesti določeni 

blagovni znamki kozmetike, zato je potrebno spodbujati in nagrajevati zvestobo kupcev. Po 

mnenju anketiranih potrošnikov ima odločilno vlogo pri nakupni odločitvi prav gotovo cena, 

poleg cene potrošniki velik pomen pripisujejo tudi kvaliteti izdelka, manjši pomen pa 

potrošniki pripisujejo estetskemu izgledu oz. embalaţi izdelka ter akcijskim popustom in 

pojavnosti v medijih. K večjemu nakupu in boljši prepoznavnosti kozmetičnih blagovnih 

znamk pripomorejo tudi prodajne akcije z aktivnostmi marketinškega komuniciranja, kot so: 
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televizija, internet, prodajne akcije in časopisi oz. tiskani mediji. Prodajno osebje v drogeriji, 

promocija in predstavitev izdelka po mnenju anketirancev ne prispevajo k večji 

prepoznavnosti in nakupu. Zanimivo je, da testni vzorci glede na rezultate raziskave prav tako 

ne povečujejo nakupa ter prepoznavnosti kozmetične blagovne znamke. Po našem mnenju 

igrajo testni vzorci še posebej v kozmetični industriji pomembno vlogo pri prepoznavnosti 

blagovne znamke in pomagajo pri pospeševanju prodaje. Zelo pozitiven je rezultat raziskave, 

da prepoznavnost slovenskih kozmetičnih izdelkov med mladimi ne upada.  

Končna raziskovalna ugotovitev je, da so slovenske kozmetične blagovne znamke med 

slovenskimi potrošniki sicer poznane, a ne toliko, kot bi si ţeleli. Največji vpliv pri nakupu 

kozmetičnega izdelka ima poleg cene kakovost izdelka in pojavnost v medijih. Tako menimo, 

da prepoznavnost blagovnih znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov v primeru dveh 

obravnavanih podjetjih še ni dovolj ciljna in usmerjena v primerjavi s tujimi blagovnimi 

znamkami. 

Kozmetična podjetja naj v bodoče okrepijo marketinško-komunikacijske aktivnosti, vlagajo 

naj v inovativnost, kajti biti uspešen na domačem trgu pomaga podjetju k uspešnemu prodoru 

tudi na tuje trge. Kvaliteto je potrebno izpostaviti kot konkurenčno prednost, in jo tudi znati 

trţiti. Podjetje mora imeti jasno začrtano vizijo, cilje in strategijo blagovne znamke ter 

usklajen in samozavesten nastop na vseh trgih. Podjetje mora vztrajati na začrtani poti, kljub 

vzponom in padcem, ki jih bo doţivelo na svoji poti do uspeha. Podjetja naj sredstva vlagajo 

v raziskave, ki so povezane s kupci in njihovim obnašanjem, potrebami ter ţeljami. Podjetja 

se morajo zavedati, da je zadovoljen kupec najučinkovitejša in najcenejša promocija izdelka, 

blagovne znamke in tudi podjetja.  

 



 

71 

LITERATURA IN VIRI 

Aaker, D. A. 2011. Brand leadership. New York: Free Press. 

Aaker, D. A. 1991. Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New 

York: Free Press. 

American Marketing Association (AMA). 2013. Definition of Marketing. 

Https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (5. 8. 2015). 

American Marketing Association (AMA). B. l. Dictionary. Brand name. 

Https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B (11. 2. 2015). 

Annega, R. 2011. Blagovna znamka mora vedno držati obljubo, ki jo da.  Ljubljana: 

Marketing magazin, julij 2011. 

Baker, M. J. in S. J. Hart. 2008. The marketing book. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. 

Beattie, A. 2015. The Power Of Branding. Http://www.investopedia.com/articles/financial-

theory/11/branding-ultimate-economic-moat.asp  (11. 2. 2015). 

Beiersdorf AG, Hamburg. B. l. Vstopna stran. Http://www.beiersdorf.com/ (23. 3. 2015) 

Bertoncelj, A. 2007. Poslovne in kapitalske povezave: Prosojnice s predavanj. Koper: 

Fakulteta za management. 

Bokan, N. 2010. Strategija nastopa podjetja na trgih JV Evrope. Diplomsko delo. Univerza 

na Primorskem, Fakulteta za management. 

Boltavzer, Z. 2009. Trženje. Ljubljana: Zavod IRC. 

Brand Finance. 2015. The most valuable brands of 2015. 

Http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2015 (5.5.2016) 

De Chernatony, L. 2002. Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Doyle, P. 2000. Value-based marketing: marketing strategies for corporate growth and 

shareholder value. Chichester: J. Wiley. 

Doyle, P. in P. Stern. 2006. Marketing management and strategy. Harlow: Financal Times, 

Prentice Hall. 

Društvo za marketing Slovenje. 2012. Je marketing res marketing? 

Http://www.dmslo.si/aktualno/novice/marketinski-zapisi-je-marketing-res-marketing/ (5. 

5. 2016) 

Faganel, A. 2008. Medorganizacijski marketing: Prosojnice s predavanj. Koper: Fakulteta za 

management. 

Ferrell, O. C. in M. D. Hartline. 2011. Marketing managenent strategy. Manson: South-

Western Cengage Learning.  



 

72 

Finance Trendi. 2009. Slovenski kozmetični trg je odprt svetu. 

Http://www.finance.si/262275/Slovenski-kozmeti%C4%8Dni-trg-je-odprt-svetu  

 (11. 2. 2015). 

Gabrijan, V. in B. Snoj. 2012. Trženje blagovne znamke. Celje: Fakulteta za komercialne in 

poslovne vede. 

Hawkins, D. in D. Mothersbaugh. 2013. Consumer behavior: building marketing strategy. 

12th edition. New York: McGraw-Hill Irwin. 

Ilirija, d. d. Ljubljana. B. l.  Vstopna stran. Http://www.ilirija.si/ (23. 3. 2015). 

Kesič, D. 2013. Marketinško komuniciranje: Prosojnice s predavanj. Koper: Fakulteta za 

management. 

Klenovšek, M. 2014. Značilnosti marketinga v slovenskih visokotehnoloških podjetjih. 

Magistrsko delo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za druţbene vede. 

Kodrin, L.,  idr. 2013. Osnove trženja. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. 

Konečnik Ruzzier, M. 2011. Temelji trženja. Pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. 

Stoletju. Ljubljana: Meritum. 

Korelc, T., M. Musulin in S. Vidmar. 2006. Moč blagovne znamke: kako ustvariti močno in 

prodorno blagovno znamko. Šenčur: Razvojno izobraţevalno zdruţenje Orel. 

Korelc, T. 2010. Strateški marketing in razvoj blagovnih znamk. Šenčur: Creatoor. 

Kotler, P. 2004. Management trženja. Enajsta izdaja. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Kozmetika Afrodita, d. o. o. Rogaška Slatina. B. l. Vstopna stran. Http://www.kozmetika-

afrodita.com/slo/beauty-care/o-afroditi/ (23. 3. 2015). 

Kozmetika Kahne. 2014. Vstopna stran. Http://www.kozmetikakahne.com/ (5.1.2016) 

Kozmetika Kancilja. 2013. Vstopna stran. Http://www.kozmetikakancilja.si/si/?D=105 

(5.1.2016) 

Makovec Brenčič, M. in T. Hrastelj. 2003. Mednarodno trženje. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Makovec Brenčič, M. 2005. Koliko je prepoznavna blagovna znamka Slovenija. Ljubljana: 

Dnevnik 24. 1. 2005. 

Marketing magazin. 2011. Muzej blagovnih znamk – Nivea. 

Http://www.marketingmagazin.si/novice/mmarketing/9413/mmuzej-blagovnih-znamk-

nivea (25. 03. 2015). 

Marketing magazin. 2015. Sodobno komuniciranje blagovnih znamk je neuporabno. 

Http://www.marketingmagazin.si/novice/mmarketing/11508/sodobno-komuniciranje-

blagovnih-znamk-je-neuporabno (25. 3. 2015). 



 

73 

Meško Štok, Z. 2013. Trženje med organizacijami: Prosojnice s predavanj. Koper: Fakulteta 

za management. 

Mladi podjetnik. 2013. Richard Branson: ugled podjetja. Http://mladipodjetnik.si/novice-in-

dogodki/novice/richard-branson-ugled-podjetja (25. 2. 2016) 

Mladi podjetnik. B. l.  Registracija blagovne znamke. Http://mladipodjetnik.si/ podjetniski-

koticek/poslovanje/kako-in-zakaj-registrirati-blagovno-

znamko?gclid=CPKTgcXytLoCFc1V3godajsA-Q (26. 10. 2014). 

Mladi podjetnik. B. l. Raziskava in analiza trga za majhna podjetja. 

Http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/raziskava-in-analiza-

trga-2013-how-to-za-majhna-podjetja (23. 9. 2015). 

Ogrizek, A. 2008. Analiza strategije trženja Kozmetike Afrodita d.o.o. na izbranih trgih. 

Diplomsko delo. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Pincas, S. in M. Loiseau. 2008. A history of advertising. Köln: Taschen. 

Podjetnik. 2016. Podjetje = blagovna znamka. Http://www.podjetnik.si/clanek/podjetje-=-

blagovna-znamka-20021002 (3. 2. 2016). 

 Poslovni bazar. 2011. Tržno komuniciranje. Http://www.poslovni-

bazar.si/?mod=articles&article=510 (23. 3. 2015). 

Potočnik, V. 2001. Trženje v trgovini. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Potočnik, V. 2005. Temelji trženja: s primeri iz prakse, druga dopolnjena izdaja. Ljubljana: 

GV Zaloţba. 

Radomnič, D. in M. Iršič. 2006. Raziskava marketinga. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Radomnič, D. in M. Iršič. 2011. Strateški marketing. Velenje: Pozoj. 

Repovš, J. 1995. Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna grafična podoba 

kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij. Ljubljana: Studio Marketing. 

SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 2014. Ljubljana: Cankarjeva zaloţba. 

Snoj, B. in V. Gabrijan. 2006. Zbrano gradivo za predmet Osnove marketinga. Del 1. 

Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta. Http://www.epf.uni-

mb.si/marketing/uni/OM/gradivo/UN_OM_Zbrano_gradivo_1.del%20(1-7).pdf 

(15.9.2015). 

Snoj, B. in V. Gabrijan. 2004. Zbrano gradivo za predmet Osnove marketinga. Del 2. 

Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta Http://www.epf.uni-

.mb.si/marketing/uni/OM/gradivo/UN_OM_Zbrano_gradivo_%202.del%20(8-12).pdf 

(22.9.2015). 



 

74 

The Economist. 2014. Marketing: What are brands for? 

Http://www.economist.com/news/business/21614150-brands-are-most-valuable-assets-

many-companies-possess-no-one-agrees-how-much-they (11. 2. 2015). 

Turk, J. 2010. Trženje. Ljubljana: Zavod IRC. 

Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 

69/04, 68/06, 47/13.  

Zakon o industrijski lastnini. 2006. Uradni list Republike Slovenije št. 51/06, 100/13.   

Zemljič, B., M. Kutnjak in M. Lah. 2008. Superbrands: an insight into Slovenia's strongest 

brands. Vol. 2. London: Superbrands. 

Vodušek, L. 2014. Strateško trženje blagovne znamke. Zaključna projektna naloga. Univerza 

na Primorskem, Fakulteta za management. 

Vukasović, T. 2012. Trženje. Od temeljev trženja do strateškega načrtovanja. Koper: Zaloţba 

Univerze na Primorskem. 

Weiss, L. 2008. Trženje in tržno komuniciranje. Ljubljna: B2 d.o.o. višja strokovna šola.  

Wikipedija. B. l. Blagovna znamka. Http://www.sl.wikipedija.org/ (11. 1. 2016). 

24 ur Novice. 2015. Kaj pretehta, ko se odločate za nakup izdelka z isto ceno? 

Http://www.24ur.com/novice/slovenija/kaj-pretehta-ko-se-odlocate-za-nakup-izdelka-z-

isto-ceno.html (3.4.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

75 

PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Demografski podatki 

Priloga 3: SPSS izračuni 

 

 

 

 

 

 





           Priloga 1 

 

 Anketa prepoznavnost slovenske blagovne znamke 

Moje ime je Nataša Bokan in sem absolventka podiplomskega študija na Fakulteti za 

management v Kopru. Pri magistrski nalogi z naslovom Strategija marketinga blagovnih 

znamk slovenskih kozmetičnih izdelkov bom izvedla anketo o prepoznavnosti slovenskih 

kozmetičnih blagovnih znamk. Prosim vas, da mi pomagate pri raziskavi in odgovorite na 

zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni zgolj za raziskovalne 

namene magistrske naloge.  

 

 

1 - Katere kozmetične blagovne znamke poznate? Naštejte jih!  
 

 

  

 

 

2 - Katere slovenske kozmetične blagovne znamke poznate? Naštejte jih!  
 

 

  

 

 

3 - Katere blagovne znamke kozmetičnih izdelkov poznate, tudi če jih poznate samo po 

imenu, in jih niste nikoli uporabljali?  
 

 Da Ne 

Nivea   
Dove   
Axe   
Vichy   
Subrina   
L'occitane   
Afrodita   
Balea   
Colgate   
Green Line   
Got2be   
Syoss   
Amai   
Deline   
L'oreal   
Alverde   
Recept   
Eucerin   
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 Da Ne 

Schwarzkopf   
48   
Garnier   

 

4 - Ali sta oglaševanje in promocija blagovne znamke odločujoča dejavnika pri vaši 

nakupni odločitvi?  
 

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

 

5 - Ali kupujete blagovno znamko po priporočilu prijateljev in znancev, ali se odločate 

za nakup sami po lastni presoji?  
 

 Da Ne 

Nakupujem sam   
Nakupujem po priporočilu   

 

 

6 - Prosim ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno), kako 

pomembna vam je pri nakupu blagovna znamka.  
 

 1 2 3 4 5 

Blagovna znamka      
 

7 - Z ocenami od 1 do 5 (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno) ocenite, kaj vpliva na 

vašo nakupno odločitev. Pomemben dejavnik pri izbiri kozmetike je:  
 

 1 2 3 4 5 

Blagovna znamka.      
Nasvet prodajalca/ke.      
Embalaţa.      
Poreklo.      
Cena.      
Potreba.      
Pojavnost v medijih, oglaševanje.      
Pretekle izkušnje.      
Akcije, popusti.      
Kakovost.      
Drugo.      
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8 - Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno), kateri viri 

informacij o kozmetičnih izdelkih so za vas pomembni.  
 

 1 2 3 4 5 

Prijatelji, znanci, druţina.      
Televizija.      
Časopis - tiskani mediji.      
Internet.      
Prodajne akcije.      
Prodajno osebje v drogeriji.      
Testni vzorci.      
Promocija in predstavitev izdelka.      
Modni trend.      
Drugo.      

 

9 - Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno), pri katerih 

nakupih kozmetičnih izdelkov ostajate zvesti blagovni znamki.  
 

 1 2 3 4 5 

Nega las      
Nega obraza      
Nega telesa      
Nega rok      
Nega nog      
Zaščita pred soncem      
Nega zob      
Nisem zvest/s blagovni znamki      

 

 

10 - V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (1 – sploh se ne strinjam, 5 – 

zelo se strinjam)? 
 

 1 2 3 4 5 

Zvest/a sem določeni blagovni znamki 

kozmetike.      

Pozoren/a sem na poreklo kozmetike.      
Odločim se za nakup kozmetike, ki jo prej 

preizkusim.      

Rad/a menjam in vsakič kupim drugo 

kozmetiko.      

 

 

 Spol:  
 

 Moški  

 Ţenski  
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V katero starostno skupino spadate?  
 

 18 - 25 let  

 26 - 35 let  

 36 - 45 let  

 46 - 55 let 

 56 - 65 let  

 nad 65 let  

 

 

V kateri regiji prebivate?  
Kohezijski regiji Slovenije  

 

 Pomurska  

 Podravska  

 Koroška  

 Savinjska  

 Zasavska  

 Spodnjeposavska  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska  

 Gorenjska  

 Notranjsko-kraška  

 Goriška  

 Obalno-kraška  

 

 

 

Kakšen je vaš trenutni status?  
 

 Zaposlen  

 Upokojenec  

 Dijak, študent  

 Brezposeln  

 

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 

 Nedokončana in dokončana osnovna šola.  

 Poklicna ali srednješolska izobrazba.  

 Višja, visokošolska, univerzitetna izobrazba. 

 Magisterij, doktorat.  

 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 
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Demografski podatki 

SPOL 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Moški 21 20,2 20,2 20,2 

Ţenski 83 79,8 79,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      STAROST 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid 18 - 25 let 20 19,2 19,2 19,2 

26 - 35 let 26 25,0 25,0 44,2 

36 - 45 let 29 27,9 27,9 72,1 

46 - 55 let   24 23,1 23,1 95,2 

56 - 65 let 5 4,8 4,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      REGIJA 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Pomurska 7 6,7 6,7 6,7 

Podravska 2 1,9 1,9 8,7 

Koroška 2 1,9 1,9 10,6 

Savinjska 2 1,9 1,9 12,5 

Zasavska 1 1,0 1,0 13,5 

Spodnjeposavska 3 2,9 2,9 16,3 

Osrednjeslovenska 59 56,7 56,7 73,1 

Gorenjska 14 13,5 13,5 86,5 

Notranjsko-kraška 4 3,8 3,8 90,4 

Goriška 5 4,8 4,8 95,2 

Obalno-kraška 5 4,8 4,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      ZAPOSLITVENI STATUS 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Zaposlen 77 74,0 74,0 74,0 

Dijak, študent 16 15,4 15,4 89,4 

Brezposeln 11 10,6 10,6 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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IZOBRAZBA 

  Frekvenca  Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Nedokončana in 
dokončana osnovna 
šola 

2 1,9 1,9 1,9 

Poklicna ali 
srednješolska 
izobrazba 

34 32,7 32,7 34,6 

Višja, visokošolska, 
univerzitetna 
izobrazba  

64 61,5 61,5 96,2 

Magisterij, doktorat 4 3,8 3,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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SPSS izračuni 

Vprašanje 1, 2: 

Q1 

  Frekvenca 
Frekvenca 

v % 
  Dejanski 

% 
Kumulativa 

v % 

Valid  Himalaya, Max Factor, Garnier, Maybelline, 
Essence, NIvea, 1 1,0 1,0 1,0 

.... 1 1,0 1,0 1,9 

Adidas, Muller, Fa, Dm, Henkel, Pantene, 1 1,0 1,0 2,9 

Adidas, Nivea, 1 1,0 1,0 3,8 

Afrodita, Artdeco,  L'oreal,  Laprairie,   Maybeline,   
Kahne, Catrice,  Revlon, 1 1,0 1,0 4,8 

Afrodita,  Garnier,  Nivea,  Dove,  Locitane,  
Vichy, 

1 1,0 1,0 5,8 

Afrodita,  Kozmetika Kahne,  Nivea,  Gernier, 1 1,0 1,0 6,7 

AFRODITA,  LANCOME,  MAKEUP FACTORY,  
GARNIER, 1 1,0 1,0 7,7 

Afrodita,  L'oreal,  Vichy,  Manhattan,  Nivea, 1 1,0 1,0 8,7 

Afrodita,  Max factor, Revlon,  Maybelline,   
Essence,  Oriflame, 1 1,0 1,0 9,6 

Afrodita,  Nivea,  Garnier,  Dm beauty,  
L`Angelica,  L'oreal,  Maybeline,  Essence,  
Manhatten, 

1 1,0 1,0 10,6 

Afrodita, Garnier, Bonjours, Mac, Kiko, 
Manhattan, Max factor, L'oreal, Essence, 1 1,0 1,0 11,5 

Afrodita, Green line (Ilirija), Favn, L'oreal, Revlon, 
Alverde, Decleor, Melvita, L'occitane, 1 1,0 1,0 12,5 

Afrodita, Henkel, 1 1,0 1,0 13,5 

Afrodita, Ilirija, Krka, Lek, 1 1,0 1,0 14,4 

Afrodita, L`occitane, Garnier, Avon, Oriflame, 
Laprarie, Givenchy, Matris, Vichy, 1 1,0 1,0 15,4 

Afrodita, Lek, Ilirija, Krka, Miler, DM,  Matis, Terra 
naturi, 1 1,0 1,0 16,3 

Afrodita, Matis, L'occitane, Nivea, Nuxe, Vichy, 
Avene, Dior, Chanel, Manhattan, Isadora, 1 1,0 1,0 17,3 

Afrodita, Nivea, Green line, Garnier, C&d, 
Maybeline, Max factor, Essence, 1 1,0 1,0 18,3 

Afrodita, Garnier, Sothys, 1 1,0 1,0 19,2 

Art Deco,  L'occitane,  Dior,  Armani,  Lancome,  
Nivea,  Afrodita,  L'oreal,  Chanel,  Bvlgari,  Yves 
san laurent, 1 1,0 1,0 20,2 

Art Deco,  Eubos,  Nivea,  Garnier,  Avon, 1 1,0 1,0 21,2 
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Avon, Oriflame, My body, Bebival,  L'oreal, 
Bubchen,  Essence, Afrodita, Kozmetika Kanclija, 
Dvorec Trebnik, 1 1,0 1,0 22,1 

Avon, Anaya, Decleor, Delarom, Nuxe, Oriflame, 
Elizabeth Arden, Artistry, L'oreal, Chanel, 1 1,0 1,0 23,1 

Avon, Make up, Vichy, 1 1,0 1,0 24,0 

Avon, Kahne, Green line, Lancome, 1 1,0 1,0 25,0 

Axe, Malizia, Ilirija, 1 1,0 1,0 26,0 

Catrice, Essence, Max factor, S-he, 1 1,0 1,0 26,9 

Clarins, Avon, Art deco, L'oreal, Lancome, 1 1,0 1,0 27,9 

Dior, Chanel, La prerie, Lancome, Elizabeth 
Arden, Seishido, Diadora, L`loreal, Vichy, 
Eucerin, Clarins, Clinic, 1 1,0 1,0 28,8 

Dior, L'oreal, Balea, Alverde, S-he, Deborah, 
Manhatten, Max factor, 1 1,0 1,0 29,8 

Dm, Muller, Afrodita, Palmolive, Nivea, 1 1,0 1,0 30,8 

Garnier, Afrodita, Becutan, Lineaverde, Vichy, 
Mustela, Solea, Nivea, Axe, 1 1,0 1,0 31,7 

Garnier, Johnson\`s, Nivea, Dove, Max Factor, 
L`oreal, Manhattan, 1 1,0 1,0 32,7 

Garnier, Vichy, Balea, Subrina, Axe, Oldspice, 1 1,0 1,0 33,7 

Garnier, Vichy, Nivea, Oriflame, Catrice, Essence, 
L'oreal, 1 1,0 1,0 34,6 

Gfjgfjg, 1 1,0 1,0 35,6 

Green line, Himalaya, Essence, L'oreal, 
Palmolive, Afrodita, Rexona, Nivea, Boss, Dove, 
Max factor, 

1 1,0 1,0 36,5 

Kancilija, 1 1,0 1,0 37,5 

L`occitane, Balea, Avon, Garnier, Nivea, Afrodita, 
Rexona, 1 1,0 1,0 38,5 

L`Oréal, Balea,  S-he, Nivea, Manhattan, 1 1,0 1,0 39,4 

L`oreal, Revlon. Max factor, Avon, Orilfflame, 
Deborah,  1 1,0 1,0 40,4 

Lancome, L'oreal, Max factor, Ilirija, Kahne , 
Afrodita, 1 1,0 1,0 41,3 

L'oreal, Sheseido, Nivea, Guerlein, 1 1,0 1,0 42,3 

L'oreal, Nivea, Muller, Maybeline, Max factor, 1 1,0 1,0 43,3 

L'oreal, Vichy, 1 1,0 1,0 44,2 

Loreal, Garnier, Avon, Nivea, Afrodita, Ilirija, 
Alverde, Revlon, Maybeline, Max factor, 1 1,0 1,0 45,2 

L'oreal, Garnier, NIvea, Vichy, 1 1,0 1,0 46,2 

L'oreal, Max factor, Maybelline, L'occetitane, 1 1,0 1,0 47,1 

L'oreal, S-he, Max factor, 1 1,0 1,0 48,1 

L'oreal, Subrina, Avon, Oriflame, Max factor, 
L'occitane, 

1 1,0 1,0 49,0 
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Max factor, Bourjois, Maybeline, Garnier, Alverde, 
Afrodita, 1 1,0 1,0 50,0 

Max factor, L'oreal, Lasch, 1 1,0 1,0 51,0 

Melvita, L'occitane, Decleor, 1 1,0 1,0 51,9 

MITCH, AGRAN, HERBANA, VICHY, AVENE, 
LE-ROCHE, NUXE, BIODERMA, DR. HAUSCKA, 
EUCERIN, 1 1,0 1,0 52,9 

Nahrin, Just, Nivea, 1 1,0 1,0 53,8 

Nivea, 2 1,9 1,9 55,8 

Nivea, Axe, Alverde, 1 1,0 1,0 56,7 

Nivea, Becutan, Afrodita, Henkel, Old spice, 1 1,0 1,0 57,7 

Nivea, Johnson, Vichy, Afrodita, Melvita, Dove, 
Ilirija, 

1 1,0 1,0 58,7 

Nivea, Solea, Atrix, 1 1,0 1,0 59,6 

NIVEA, AFRODITA, 1 1,0 1,0 60,6 

Nivea, Afrodita, Avon, Ilirija, Rexona, Dove, Old 
spice, Colgate, Axe, L'oreal, Balea, Bebe, 
Sebamed, Green line, 1 1,0 1,0 61,5 

NIVEA, AFRODITA, LEK, 1 1,0 1,0 62,5 

Nivea, Afrodita, L'oreal, Balea, La Roche - posay, 
Annemarie Borllind, Burt´s bees, Lepetit olivier, 
L´occitane, Lavera, Aveo, 

1 1,0 1,0 63,5 

Nivea, Afrodita, L'oreal, Maybeline, Kiss, Garnier, 
Alverde, 1 1,0 1,0 64,4 

Nivea, Afrodita, Lush, Dvorec Trebnik, 1 1,0 1,0 65,4 

Nivea, Avon, 1 1,0 1,0 66,3 

Nivea, Avon, Maybelline, Revlon, Dr. Hauscka, 1 1,0 1,0 67,3 

Nivea, Avon, Old spice, Just, 1 1,0 1,0 68,3 

Nivea, Axe, Old spice, Rexona, Fa, Schauma, 1 1,0 1,0 69,2 

Nivea, Balea, Axe, Afrodita, 1 1,0 1,0 70,2 

Nivea, Dove, Solea, Vichy, Green line, 1 1,0 1,0 71,2 

Nivea, fa, 1 1,0 1,0 72,1 

Nivea, Green Line, L'oreal, Syoss, Subrina, Fa, 
Dove, Felce Azzura, Adidas, Afrodita, H&S, 
Frusctis, Garnier, 1 1,0 1,0 73,1 

Nivea, L'oreal, Afrodita, Garnier,Balea, Max 
factor, Revlon, 1 1,0 1,0 74,0 

Nivea, L'oreal, Borotalco, Afrodita, 1 1,0 1,0 75,0 

Nivea, Max factor, Axe, 1 1,0 1,0 76,0 

Nivea, Max factor, 1 1,0 1,0 76,9 

Nivea, Old spice, Garnier, 1 1,0 1,0 77,9 

Nivea, Palmolive, Solea, 1 1,0 1,0 78,8 

NIVEA, SCHAUMA, FA, FRUCTIS, 
1 1,0 1,0 79,8 
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Nivea, Solea, Afrodita, Gren line, Bruno Banini, 
Lancome, Vichyi, Armani, Brutt, Adidas, Fa, 1 1,0 1,0 80,8 

Nivea, Solea, Lancome, 1 1,0 1,0 81,7 

Nivea, Solea, Max factor, Dove, Balea, Schauma, 
Palmolive, Johnson, Vichy, Aveo, Afrodita, 
L'occitane, 

1 1,0 1,0 82,7 

Nivea, Vichy, Avene, La roche-posay, Bioderma, 
Nuxe, Alverde, Ren, Melvita, 1 1,0 1,0 83,7 

Nivea, Axe, 1 1,0 1,0 84,6 

Nivea, Adidas, Axe, Nike, Mc Kinley, 1 1,0 1,0 85,6 

Nivea, Solea, Fa, oOd spice, 1 1,0 1,0 86,5 

Nivea, L'oreal, 1 1,0 1,0 87,5 

Old spice, Nivea, Solea, 1 1,0 1,0 88,5 

Pantene, Afrodita, Nivea, S-he, 1 1,0 1,0 89,4 

Parodontax, Sensodyne, Aquafresh, Dior, 
Collistar, Max factor, Maybelline, L'occitane, 
Nuxe, 

1 1,0 1,0 90,4 

Saponia Osjek, Chanel, Borotalco, 1 1,0 1,0 91,3 

S-he, Maybelline, Essence, Depend, Max factor, 
Garnier, L'oreal, Deborah, Green line, Syoss, 
Balea, Vichy, Afrodita, Nivea, Dove, Axe, Venus, 
Catrice, Gliss, Ebelin, Dontodent, 

1 1,0 1,0 92,3 

Subrina, Nivea, L'oreal, Vichy, 1 1,0 1,0 93,3 

Subrina, Afrodita, Balea, Alverde, Nivea, Le petit 
Marseiliais, L'oreal, Garnier, Veleda, La angelica, 
Dr. Hauscka, La Sante, Oriflame, Max factor, 
Revlon, Manhattan, 

1 1,0 1,0 94,2 

Subrina, Head&Shouders, L'oreal, Old spice, 
Hellena, Vichy, L'occtaine, Colgate, Syoss, 
Garnier, NIvea, Dove, Axe, Afrodita, Venera 
kozmetika, Smaragda, Just, Nuxe, Aquafresh, 
Dettol, Listerin, Deborah, Alverde, Ballea, Jessa, 
SunDance, Essence, Lavera, Argan, Basis 
Sensitive, Esentiqu, 

1 1,0 1,0 95,2 

To je pa zelo splošno vprašanje, znamk je 
namreč res OGROMNO ... 1 1,0 1,0 96,2 

Vichy, Afrodita, Garnier, L'oreal, Nivea, Fenial, 
Cera di cupra, 1 1,0 1,0 97,1 

Vichy, L'oreal, L'occitane, Nivea, Afrodita, 
Garnier, Swartzkopf, Green line, Subrina, Dove, 
Solea., 

1 1,0 1,0 98,1 

Vichy, L'oreal, Nivea, Garnier, Eucerin, 1 1,0 1,0 99,0 

Vichy, Revlon, Nivea, Chanel, Artdeco, Estee 
Lauder, Lancome, Alverde, Sante, Ren, Melvita, 
Afrodita, L'oreal, Max-factor, Dr. Hauschka, Yves 
Saint Laurent, Shesiedo, Helena rubinstein, 

1 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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Q2 

  Frekvenca 
Frekvenca 

v % 
Dejanski 

% 
Kumulativa 

v % 

Valid   1 1,0 1,0 1,0 

 Kahne, Green line, 1 1,0 1,0 1,9 

...... 1 1,0 1,0 2,9 

/ 1 1,0 1,0 3,8 

Afridita, Dove, Vichy, Nivea, Johnson, Ilirija, 1 1,0 1,0 4,8 

Afridita, Kozmetika Kahne, Kancilija, Narta, Henkel 
zlatorog? 1 1,0 1,0 5,8 

Afrodita, 8 7,7 7,7 13,5 

Afrodita, 12 11,5 11,5 25,0 

Afrodita, Kahne, Kancilija, Green line, 1 1,0 1,0 26,0 

Afrodita, Ilirija, 1 1,0 1,0 26,9 

Afrodita, Kahne, Subrina, Dvorec Trebnik, 1 1,0 1,0 27,9 

Afrodita, Subrina, 1 1,0 1,0 28,8 

Afrodita, Zeleno, 1 1,0 1,0 29,8 

Afrodita, 2 1,9 1,9 31,7 

Afrodita, (Subrina), 1 1,0 1,0 32,7 

Afrodita, Bebyval, Becutan, 1 1,0 1,0 33,7 

Afrodita, Dvorec Trebnik, 2 1,9 1,9 35,6 

Afrodita, Green line, 1 1,0 1,0 36,5 

Afrodita, Iliria, 1 1,0 1,0 37,5 

Afrodita, ilirija, 1 1,0 1,0 38,5 

Afrodita, Ilirija (Green line), Favn, 1 1,0 1,0 39,4 

Afrodita, Ilirija, Vedrog, Krka, 1 1,0 1,0 40,4 

Afrodita, Kahne, 1 1,0 1,0 41,3 

Afrodita, Kahne, Ilirija, 1 1,0 1,0 42,3 

Afrodita, Kahne, Kancilja, Ilirija, 1 1,0 1,0 43,3 

Afrodita, Kozmetika Kahne, 1 1,0 1,0 44,2 

Afrodita, Lek, Ilirija, DM, Müller, 1 1,0 1,0 45,2 

Afrodita, Lek, Krka, Ilirija, 1 1,0 1,0 46,2 

Afrodita, Paloma, 1 1,0 1,0 47,1 

Afrodita, Solea, Ilirija, Green line, 1 1,0 1,0 48,1 

Afrodita, Subrina, 1 1,0 1,0 49,0 

Afrodita, Subrina, Esintequ, 1 1,0 1,0 50,0 

Afrodita, Subrina, Kahne, 1 1,0 1,0 51,0 

Afrodita, Subrina, Kozmetika Kahne, 1 1,0 1,0 51,9 

Afrodita, Subrina, Recept, 1 1,0 1,0 52,9 

Afrodita, Subrina, Ilirija, 1 1,0 1,0 53,8 

Anaya, Afrodita, Green line, 1 1,0 1,0 54,8 

Cvb, 1 1,0 1,0 55,8 
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Dvorec Trebnik, 1 1,0 1,0 56,7 

Dvorec Trebnik, Kozmetika Kanclija, 1 1,0 1,0 57,7 

Dvorec Trebnik, Afrodita, 1 1,0 1,0 58,7 

Essentiq, 1 1,0 1,0 59,6 

Essentiq, DT - DVOREC TREBNIK, 1 1,0 1,0 60,6 

Henkel, 2 1,9 1,9 62,5 

Ilirija, 1 1,0 1,0 63,5 

Ilirija, 1 1,0 1,0 64,4 

ILIRIJA, AFRODITA, 1 1,0 1,0 65,4 

Ilirija, 1 1,0 1,0 66,3 

Ilirija, 1 1,0 1,0 67,3 

Ilirija, Afrodita, Subrina, Kahne, 1 1,0 1,0 68,3 

Kahne, 1 1,0 1,0 69,2 

Kahne, Afrodita, 1 1,0 1,0 70,2 

Kancilija, 1 1,0 1,0 71,2 

Kozmetika Afrodita, Alverde, 1 1,0 1,0 72,1 

Krasna, 2 1,9 1,9 74,0 

Krasna, Afrodita, Subrina, 1 1,0 1,0 75,0 

Krka, 1 1,0 1,0 76,0 

Krka, Demalogica, Melvita, 1 1,0 1,0 76,9 

Lumpi, Ilirija, 1 1,0 1,0 77,9 

Mah, ne vem. 1 1,0 1,0 78,8 

Ne poznam oz. ne vem, katere so slovenske. 1 1,0 1,0 79,8 

Nivea, 2 1,9 1,9 81,7 

Nivea, 1 1,0 1,0 82,7 

Nivea, Balea, 1 1,0 1,0 83,7 

Nivea, Borotalco, Garnier, 1 1,0 1,0 84,6 

NIVEA, LOREAL SLOVENIJA, 1 1,0 1,0 85,6 

Nobene. 1 1,0 1,0 86,5 

Nobene. 1 1,0 1,0 87,5 

Paloma, 1 1,0 1,0 88,5 

Solea, 1 1,0 1,0 89,4 

Solea, Afrodita, Green line, Biodent, Dan na dan, 
Lek, 1 1,0 1,0 90,4 

Subrina,  Recept, 2 1,9 1,9 92,3 

Subrina, Nivea, Afrodita, 1 1,0 1,0 93,3 

Subrina, 1 1,0 1,0 94,2 

Subrina, Afrodita, 1 1,0 1,0 95,2 

Subrina, Afrodita, 3 2,9 2,9 98,1 

Subrina, Afrodita, Kancilja, Kahne, 1 1,0 1,0 99,0 

UPORABLJAM \"SKORAJ NIČ\"KOZMETIKE 1 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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Vprašanje 3: 

Q3a 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 101 97,1 97,1 97,1 

Ne 3 2,9 2,9 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3b 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 100 96,2 96,2 96,2 

Ne 4 3,8 3,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3c 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 95 91,3 91,3 91,3 

Ne 9 8,7 8,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3d 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 96 92,3 92,3 92,3 

Ne 8 7,7 7,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3e 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 97 93,3 93,3 93,3 

Ne 7 6,7 6,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3f 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 88 84,6 84,6 84,6 

Ne 16 15,4 15,4 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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      Q3g 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 95 91,3 91,3 91,3 

Ne 9 8,7 8,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3h 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 94 90,4 90,4 90,4 

Ne 10 9,6 9,6 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3i 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 99 95,2 95,2 95,2 

Ne 5 4,8 4,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3j 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 77 74,0 74,0 74,0 

Ne 27 26,0 26,0 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3k 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 54 51,9 51,9 51,9 

Ne 50 48,1 48,1 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3l 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 84 80,8 80,8 80,8 

Ne 20 19,2 19,2 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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      Q3m 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 63 60,6 60,6 60,6 

Ne 41 39,4 39,4 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3n 

  Frekvenca  Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 28 26,9 26,9 26,9 

Ne 76 73,1 73,1 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3o 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 98 94,2 94,2 94,2 

Ne 6 5,8 5,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3p 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 67 64,4 64,4 64,4 

Ne 37 35,6 35,6 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3q 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 75 72,1 72,1 72,1 

Ne 29 27,9 27,9 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3r 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 86 82,7 82,7 82,7 

Ne 18 17,3 17,3 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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Q3s 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 96 92,3 92,3 92,3 

Ne 8 7,7 7,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

       

Q3t 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 47 45,2 45,2 45,2 

Ne 57 54,8 54,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q3u 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 101 97,1 97,1 97,1 

Ne 3 2,9 2,9 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Vprašanje 4,5,6: 

Q4 

  Frekvenca  Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 24 23,1 23,1 23,1 

Ne 73 70,2 70,2 93,3 

Ne vem 7 6,7 6,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q5a 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 96 92,3 92,3 92,3 

Ne 8 7,7 7,7 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

      Q5b 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Da 50 48,1 48,1 48,1 

Ne 54 51,9 51,9 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   
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Q6a 

  Frekvenca Frekvenca v % Dejanski % Kumulativa v % 

Valid Nikakor ni 
pomembno. 

13 12,5 % 12,5 12,5 

Ni pomembno. 15 14,4 % 14,4 26,9 

Niti niti. 46 44,2 % 44,2 71,2 

Pomembno je. 26 25,0 % 25,0 96,2 

Zelo pomembno je. 4 3,8 % 3,8 100,0 

Skupaj 104 100,0 100,0   

Vprašanje 7: 

    Opisna statisttika 

  N Povprečna vrednost (M) Standardni odklon (SD) 

Q7a 104 3,65 1,068 

Q7b 104 4,59 ,601 

Q7c 104 2,52 1,024 

Q7d 104 3,14 1,368 

Q7e 104 2,96 1,070 

Q7f 104 4,30 ,835 

Q7g 104 2,31 1,006 

Q7h 104 4,42 ,809 

Q7i 104 3,67 1,019 

Q7j 104 3,09 1,044 

Q7k 77 2,23 1,234 

Valid N (listwise) 77     

Vprašanje 8,9,10: 

    Opisna statisttika 

  N Povprečna vrednost (M) Standardni odklon (SD) 

Q8a 104 3,64 1,131 

Q8b 104 2,36 ,847 

Q8c 104 2,23 ,850 

Q8d 104 2,63 ,977 

Q8e 104 2,97 1,119 

Q8f 104 3,05 1,118 

Q8g 104 3,41 1,228 

Q8h 104 2,98 1,132 

Q8i 104 2,37 1,071 

Q8j 75 2,41 1,220 

Valid N (listwise) 75     
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    Opisna statisttika 

  N Povprečna vrednost (M) Standardni odklon (SD) 

Q9a 104 3,78 1,190 

Q9b 104 3,74 1,079 

Q9c 104 3,22 1,042 

Q9d 104 3,03 1,161 

Q9e 104 2,87 1,207 

Q9f 104 3,50 1,254 

Q9g 104 4,04 1,079 

Q9h 104 2,66 1,326 

Valid N (listwise) 104     

    

    Opisna statisttika 

  N Povprečna vrednost (M) Standardni odklon (SD) 

Q10a 104 3,38 1,168 

Q10b 104 3,13 1,315 

Q10c 104 3,33 1,170 

Q10d 104 2,18 1,164 

Valid N (listwise) 104     

Hipoteza 1: 

Domace_BZ * Tuje_BZ Koningenčna tabela 

  

Tuje_BZ 

Skupaj Da Ne 

Domace_BZ Da Število 63 6 69 

% od skupaj 60,6 % 5,8 % 66,3 % 

Ne Število 27 8 35 

% od skupaj 26,0 % 7,7 % 33,7 % 

Skupaj Število 90 14 104 

% od skupaj 86,5 % 13,5 % 100,0 % 

      Hi - kvadrat 

  Vrednost df 
Asymp. sta. 

znač. (2-stran.) 
Natančna sta. 
znač. (2-stran.) 

Natančna sta. 
znač. (1-stran) 

Pearson Chi-Square 3,998
a
 1 ,046     

N of Valid Cases 104         
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Hipoteza 2: 

Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient b 

  

Model 
R- korelacijski 

koeficient 
R2 – Determinacijski 

koeficient 
Popravljeni (R2) 

determinacijski koeficient 
Ocena standardne 

napake 

  1 ,759a ,576 ,504 ,759 

  a. Predictors: (Konstanta), Q7i, Q7f, Q7d, Q7j, Q7b, Q7e, Q7c, Q7h, Q7g. 

  b. Odvisna spremenljivka: Q6a. 

  
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F 
Sta. 

značilnost 

1 Regresija 50,871 11 4,625 8,018 ,000b 

Preostalo 37,492 65 ,577     

Skupaj 88,364 76       

a. Odvisna spremenljivka: Q6a. 

b. Predictors: (Konstanta), Q7i, Q7f, Q7d, Q7j, Q7b, Q7e, Q7c, Q7h, Q7g. 

 

Ocene regresijskih koeficientov a 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t Sig. Beta 
Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) ,046 1,086   ,042 ,967 

Q7b ,062 ,165 ,033 ,377 ,707 

Q7c ,115 ,108 ,111 1,060 ,293 

Q7d -,047 ,074 -,058 -,638 ,526 

Q7e ,837 ,100 ,872 6,403 ,000 

Q7f ,082 ,150 ,058 ,545 ,587 

Q7g ,105 ,115 ,100 ,912 ,365 

Q7h -,055 ,157 -,038 -,354 ,724 

Q7i -,136 ,110 -,120 -1,240 ,219 

Q7j ,452 ,094 ,439 2,669 ,010 

a. Odvisna spremenljivka: Q6a. 

Graf 
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              Hipoteza 3: 

T-Test 
    Group Statistics 

Q4 N 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon  

Povprečna 
standardna napaka 

Q8b Da 24 2,96 ,550 ,112 

Ne 73 2,14 ,855 ,100 

Q8c Da 24 2,71 ,690 ,141 

Ne 73 2,04 ,857 ,100 

Q8d Da 24 3,25 ,794 ,162 

Ne 73 2,42 ,985 ,115 

Q8e Da 24 3,71 ,908 ,185 

Ne 73 2,74 1,118 ,131 

Q8f Da 24 3,42 1,100 ,225 

Ne 73 2,97 1,130 ,132 

Q8g Da 24 3,25 ,989 ,202 

Ne 73 3,37 1,307 ,153 

Q8h Da 24 3,25 1,032 ,211 

Ne 73 2,88 1,190 ,139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

 

Independent Samples Test 

  

Levenov test 
enakosti varianc t-test za enakost povprečij  

F 
 Sta. 

značilnost t df 
Sta. znač.. 
(2-stran.) 

Povprečje 
razlika 

Standardni 
odklon 
razlika 

95 % – interval 
zaupanja - razlika 

Spodnji Zgornji 

Q8b EVP 
11,278 ,001 4,407 95 ,000 ,821 ,186 ,451 1,191 

EVNP     5,461 61,630 ,000 ,821 ,150 ,521 1,122 

Q8c EVP 
1,305 ,256 3,459 95 ,000 ,667 ,193 ,284 1,050 

EVNP     3,858 48,259 ,000 ,667 ,173 ,320 1,015 

Q8d EVP 
4,043 ,047 3,723 95 ,000 ,825 ,222 ,385 1,265 

EVNP     4,150 48,212 ,000 ,825 ,199 ,426 1,225 

Q8e EVP 
1,142 ,288 3,843 95 ,000 ,969 ,252 ,468 1,469 

EVNP     4,269 47,867 ,000 ,969 ,227 ,512 1,425 

Q8f EVP 
,072 ,789 1,681 95 ,096 ,444 ,264 -,080 ,969 

EVNP     1,704 40,182 ,096 ,444 ,261 -,083 ,971 

Q8g EVP 
3,653 ,059 -,412 95 ,682 -,120 ,291 -,698 ,458 

EVNP     -,473 51,565 ,638 -,120 ,253 -,628 ,389 

Q8h EVP 
,460 ,499 1,375 95 ,172 ,373 ,271 -,166 ,912 

EVNP     1,478 44,752 ,146 ,373 ,253 -,135 ,882 

Legenda: EVP – enakost variance predpostavljena, EVNP – enakost variance ni 

predpostavljena. 

Hipoteza 4: 

T-Test 
         

           Group Statistics 

     

Starost N 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon  

Povprečna 
standardna napaka 

     Q10a 1,00 46 3,46 1,224 ,180 

     2,00 58 3,33 1,130 ,148 

     Q10d 1,00 46 2,13 1,204 ,177 

     2,00 58 2,22 1,140 ,150 
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Independent Samples Test 

  

Levenov test 
enakosti varianc t-test za enakost povprečij 

F 
Sta. 

značilnost t df 
Sta. znač.. 
(2-stran.) 

Povprečje 
razlika 

Standardni 
odklon 
razlika 

95 % – interval 
zaupanja - razlika 

Spodnji Zgornji 

Q10a EVP 
,358 ,551 ,557 102 ,579 ,129 ,231 -,330 ,588 

EVNP     ,552 92,889 ,582 ,129 ,234 -,335 ,593 

Q10d EVP 
,173 ,679 -,406 102 ,686 -,094 ,231 -,551 ,364 

EVNP     -,404 94,169 ,687 -,094 ,232 -,555 ,367 

Legenda: EVP – enakost variance predpostavljena, EVNP – enakost variance ni 

predpostavljena. 

 


