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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen sistem spletne prodaje, ki izhaja iz ZDA. Je 

skupek MLM in dropshippinga. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni trije koncepti 

prodaje (MLM, dropshipping in mrežni marketing z dropshippingom). Empirični del 

sestavljajo trije deli. Prvi del primerja poslovne modele in modele nagrajevanja, drugi del 

opisuje koncept mrežnega marketinga z dropshippingom, primernega za slovensko tržišče, 

tretji del pa obravnava možnosti razvoja na slovenskem in evropskem tržišču. Namen naloge 

je bil nakazati smernice za razvoj sistema tudi v Evropi. V prid uspešnosti takšnega sistema 

govori dejstvo, da se je obseg spletnih nakupov v zadnjih letih povečal. 

Ključne besede: trženje, mrežni marketing, dropshipping, spletna prodaja, poslovni modeli, 

nagrajevanje, zaslužek. 

SUMMARY 

Thesis presents system of e-commerce that originates in USA. It is combination of MLM and 

dropshipping. Theoretical part of thesis presents three concepts of commerce (MLM, 

dropshipping and MLM with dropshipping). Empiric part is divided into three parts. First 

compares business models and reward plans, second part outlines basic of concepts MLM 

with dropshipping, third part evaluates potential of its expansion on Slovenian and European 

market. Main purpose of this thesis is to establish some guidelines for further development of 

this system in Europe. Steady increase of online shopping in past years demonstrates 

favorability of such business models. 

Key words: marketing, multi level marketing, dropshipping, e-commerce, business models, 

rewarding, income. 
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1 UVOD 

Danes ljudje čedalje več časa preživijo na družbenih omrežjih, imajo tudi veliko posebnih 

znanj, ki pa jih ne znajo ali ne zmorejo unovčiti. Splet namreč omogoča veliko načinov 

zaslužka. Različni sistemi mrežnega marketinga preko spleta omogočajo hitrejšo širitev posla 

in maksimiranje zaslužka. Glede na to, da je v večini primerov internet dostopen vsakomur in 

da po njem posegajo čedalje mlajše generacije, ki bodo z leti dobile vse več znanja, je 

pričakovano, da se bodo takšne stvari še razširile. Zaradi nizkih plač v Sloveniji bi vsakomur 

koristil še dodaten zaslužek, ki ga posameznik pričakuje na račun dela na domu, v kar bi 

lahko šteli tudi mrežni marketing preko spleta. Če sledimo mnenjem ljudi, ki so že v tem 

poslu in so ga tudi temeljito proučili, vidimo, da za ta posel ne potrebujemo veliko in da ima 

vsakdo z močno voljo tudi možnost uspeti. Kiyosaki (2012, 37) ugotavlja: »Sistem je odprt 

vsem, ki imajo željo, odločnost in vztrajnost.« Zaenkrat v Sloveniji mrežni marketing z 

dropshippingom še ni razširjen, obstaja pa več drugih različic mrežnega marketinga, v 

katerega se ljudje vključujejo.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Pri zaključni projektni nalogi smo izhajali iz bistva mrežnega marketinga in dropshippinga. 

Oba načina zaslužka sta v Sloveniji in v Evropi že uveljavljena. 

Mrežni marketing je zelo popularen in razširjen način prodaje in trženja. Je posel pristnih 

priložnosti, ki so enake za vsakogar (Kiyosaki 2012, 137). Kot način prodaje je dokaj star in 

obstaja že dobro stoletje. Mrežni marketing je bil najprej zasnovan na navezovanju stikov 

med ljudmi, ki so jih pritegnili v posel. Oblika, ki jo poznamo že tako dolgo, je danes manj 

pogosta, saj ljudje manj pogosto navezujejo fizične stike in tako teže najdejo potencialne 

kupce. S tem je takšna oblika trženja manj pogosta kot nekoč. Skozi čas njegovega obstoja so 

se pojavljale različne variacije, ki so bile prilagojene času. S širitvijo svetovnega spleta so tudi 

možnosti za mrežni marketing večje in se posledično bolj uveljavlja, in sicer v različnih 

variacijah. Med temi variacijami se je pojavil tudi mrežni marketing, v katerem je vir 

prihodkov dropshipping, medtem ko se v drugih variacijah uveljavljajo bolj tradicionalne 

metode.  

Danes ljudje vedno pogosteje uporabljajo internet za navezovanje stikov in tako je logično, da 

je to tudi eden izmed boljših kanalov za trženje. Pri dropshippingu niti prodajalec niti 

dobavitelj nimata zalog, kar obema omogoča večji zaslužek z manjšimi tveganji. Takšen 

način trženja prav tako najbolje izkorišča znanja, ki jih imajo zadnje generacije. Sistem 

mrežnega marketinga se na spletu širi hitreje, saj se marsikdo ne bi bil pripravljen pridružiti 

poslu, kjer bi moral obiskovati sestanke in srečanja (zlasti ker se tem oblikam trženja 

pridružijo tudi ljudje, ki že imajo službo in posledično nimajo veliko časa, pripravljeni pa bi 

bili poskusiti nekaj, kar bi našli na spletu). Uporaba socialnih omrežij omogoča hitrejše 
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informiranje o tem sistemu, saj lahko objava v socialnih omrežjih doseže stotine ljudi, 

komuniciranje od ust do ust pa manj. Seveda je treba tudi v mrežni marketing vložiti precej 

časa, potrebna sta vztrajnost in potrpežljivost (Lisac 1995b, 41). Z mrežnim marketingom se 

ukvarja več kot 18 milijonov ljudi v ZDA. V zadnjih petih letih se je poslovanje povečalo za 

20 %. V tem poslu je vključenih trikrat več žensk kot moških (Grady 2016). 

V Sloveniji in na evropskem tržišču nasploh sistemi kombinacij mrežnega marketinga in 

dropshippinga še ne obstajajo, vendar smo z analizo ameriškega modela poskusili določiti 

smernice za njegovo uspešno uvedbo. Sistem je privlačen prav zato, ker večina dejavnosti 

poteka preko spleta in nam tako prihrani čas, hkrati pa nam zaradi obsežnosti povezovanja 

ljudi preko družabnih omrežij omogoči večje mreženje kot bi ga uspeli vzpostaviti preko 

fizičnih sestankov. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen naloge je preučiti koncept mrežnega marketinga z dropshippingom in predlagati 

koncept modela, prilagojenega slovenskim razmeram. 

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

 predstaviti mrežni marketing,  

 predstaviti dropshipping, 

 preučiti mrežni marketing z dropshippingom, 

 analizirati sistem delovanja mrežnega marketinga, dropshippinga in mrežnega marketinga 

z dropshippingom ter opredeliti njihove osnovne značilnosti, 

 primerjati sisteme mrežnega marketinga z dropshippingom,  

 podati smernice za izdelavo modela, primernega za Slovenijo, 

 preučiti možnosti razvoja za sisteme mrežnega marketinga z dropshippingom v Evropi in 

v Sloveniji. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri zaključni projektni nalogi smo izhajali predvsem iz preučitve gradiv, dosegljivih na 

svetovnem spletu, saj literatura v vezani obliki za večino poglavij še ne obstaja. Pregledali 

smo več podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, in iz tega izluščili smernice za naš sistem. V 

tretjem poglavju smo na osnovi pregledane literature izvedli primerjavo sistemov, v četrtem 

in petem poglavju pa smo s sklepanjem izdelali okvir za izdelavo novega sistema. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Pri celotni zaključni projektni nalogi smo se morali soočiti z več omejitvami. Glede na to, da 

je poznavanje te različice mrežnega marketinga pičlo, bi se zelo težko zanesli na anketiranje, 

saj bi bili odgovori nepopolni oz. bi težko izbrali ustrezne odgovore. Količina literature je bila 

dokaj majhna zaradi sorazmerne redkosti sistemov mrežnega marketinga z dropshippingom, 

kjer smo bili za razliko od mrežnega marketinga in dropshippinga omejeni oz. jo v obliki 

knjig in strokovnih člankov sploh ni bilo. Zato je bilo treba pri tem delu zaključne projektne 

naloge posegati predvsem po različnih spletnih virih, kot so npr. ljudje, ki testirajo take 

sisteme (ocenjevalci, evalvatorji). Največ virov je moč najti na spletnih straneh, kot npr. 

YouTube, na forumih, kjer ljudje komunicirajo o svojih izkušnjah, in na blogih, kjer je veliko 

blogerjev, ki spremljajo, ocenjujejo in primerjajo takšne sisteme. 

Predpostavljamo, da so zaradi zgoraj navedenega ocenjevalci najbolj zanesljiv vir podatkov, 

saj so večinoma dokaj nepristranski. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

V tem poglavju bomo opredelili temeljne pojme mrežnega marketinga, dropshippinga in 

kombinacijo obeh prej naštetih načinov poslovanja. 

2.1 Mrežni marketing 

Mrežni marketing je način poslovanja na več ravneh s pridobivanjem strank in sodelavcev. Je 

tudi oblika neposredne prodaje, saj podjetja izdelkov in storitev ne prodajajo v trgovinah, 

temveč preko svojih zastopnikov, s čimer se izognejo posrednikom, posledično pa so cene 

izdelkov in storitev nižje. Osnovni namen je prodati proizvode in storitve preko zastopnikov, 

ki naj bi z osebnim stikom in svojim dobrim imenom pripomogli k boljšemu sprejetju 

produkta – torej se zanaša na priporočila, ki jih zastopniki posredujejo znancem in prijateljem. 

Kljub prejšnji trditvi o prodaji izdelkov pa je bistvo mrežnega marketinga predvsem 

ustvarjanje mreže med ljudmi (Bezenšek 2014).  

Za razliko od piramidnih shem je mrežni marketing povsem legalen poslovni model, v 

katerem podjetja izplačujejo provizijo zastopnikom na podlagi prodanih izdelkov ali storitev 

ter na podlagi pridobivanja članov. Mrežni marketing deluje po sistemu provizij. To je sistem 

nagrajevanja. Glavne razlike so v deležih, ravneh prodaje in nagradah (Bezenšek 2014). 

Mrežni marketing deluje po načelu prenosa informacij od ust do ust, kar zajema priporočila 

izdelkov in storitev znancem, prijateljem, sodelavcem ter vključevanje novih članov v sistem 

(Bezenšek 2014). Eden izmed velikih gurujev mrežnega marketinga Brian Tracy pravi, da 

mrežni marketing temelji na medsebojnem prodajanju, kar je danes umetnost prodajanja, ter 

da se majhna in velika podjetja po svetu zavedajo, da je individualno prodajanje svojim 

prijateljem in znancem prihodnost prodaje, ker je kritični element za nakup zaupanje 

(Priyadarshana 2016). 

Mrežni marketing je pravičen, družbeno odgovoren sistem, ki ljudem pomaga do bogastva ali 

pa vsaj do izboljšanja finančne prihodnosti. Vendar je uspeh možen le, če posameznik 

pomaga članom, ki jih je sam včlanil, saj je nagrajen tudi na osnovi njihove uspešnosti 

(Kyosaki 2012, 138–139). 

Za mrežni marketing ni potrebna klasična izobrazba, bolj so pomembne motiviranost, osebne 

lastnosti posameznika, predvsem pa je potrebne veliko volje, časa in poznavanja izdelkov, ki 

so predmet prodaje (Bezenšek 2014). 

Mrežni marketing je posel, v katerem prevladujejo ženske, ki s takšnim delom laže 

usklajujejo poslovne in družinske obveznosti. Kot pravi Kim Kiyosaki (2012, 103), je to 

posel, v katerem je razmerje med sponzorjem in novinci treba negovati, potrebno je 
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usmerjanje in izobraževanje članov, nudenje medsebojne pomoči in podpore in to je prav 

takšen posel, v katerem se ženska resnično izkaže. 

Pravna oblika poslovanja obstaja že več kot sedemdeset let. Mrežni marketing je posel, ki ga 

učijo na večini fakultet po svetu, vključno s Harvardom, kjer temu namenijo en cel semester. 

Med največjimi, pa tudi najstarejšimi mrežnimi marketinškimi podjetji je Amway, uporabljajo 

pa ga tudi Google, Amazon, Nokia, banke in zavarovalnice (Zasluzi.net 2017). 

V Sloveniji so najpomembnejša podjetja Amway, Avon, Herbalife, Just in Oriflame.  

Mrežni marketing je ena trenutno najhitreje rastočih gospodarskih panog in je po vsem svetu 

zelo razširjen. Število ljudi v tem poslu še vedno narašča. Vodilni v mrežnem marketingu so 

ZDA in Japonska, velik delež pa je tudi v Veliki Britaniji, Italiji in Nemčiji, torej v 

najrazvitejših državah. Vse bolj se širi tudi v vzhodno Evropo, Rusijo in na Kitajsko. Prihodki 

od prodaje se merijo v milijardah dolarjev na leto (Lisac 1997, 39). 

Je posel 21. stoletja, ki ima vsako leto več privržencev, ki se usmerjajo na to pot. Iz spodnje 

slike (slika 1) je razvidno, kako se je z leti ta posel povečal, v prihodnosti pa mu napovedujejo 

še večjo rast.  

 

Slika 1: Prikaz ocene rasti mrežnega marketinga 

Vir: Network marketing 2014. 

80 % zastopnikov v teh podjetjih delo opravlja kot pomožno delo, torej delo za dodaten 

zaslužek, za 20 % zastopnikov pa je to osnovna zaposlitev (MLMAttorney.com 2012). 

Mrežna marketinška podjetja so povezana v svetovno, evropsko in nacionalna združenja – 

MLMIA (Multi-Level Marketing International Association). MLMIA je neprofitna 

http://mlmattorney.com/blog/
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organizacija, ustanovljena leta 1985, ki predstavlja vse sektorje v mrežnem marketingu in 

podpira njene člane. Teži k temu, da bi bilo izobraževanje prednostna naloga in da bi se v 

industriji še bolj uveljavila etična in standardna načela (MLMIA 2016). 

2.1.1 Zgodovina mrežnega marketinga 

Za začetek mrežnega marketinga se šteje leto 1945. Začetnik je bil Carl F Rehnborg in 

njegovo podjetje Nutrilite.  

Prvi primer neposredne prodaje je podjetje California Perfume Company, ustanovljen leta 

1886. Leta 1939 je bilo preimenovano v »Avon products«. Njihov uspeh je pripisati 

»pravemu trenutku«. Imeli so pravi občutek za izdelke in hkrati za življenjski slog 50-ih in 

70-ih let. Znani so po tem, da so v svojem podjetju prvi zaposlili komercialistke oz. 

zastopnice. Avon je še vedno eno vodilnih podjetij v mrežno-marketinški industriji (Network 

Experience.net 2002). 

Carl F. Rehnborg je po vrnitvi s Kitajske, kjer je dobil idejo za dodatke k prehrani, v svojem 

podjetju leta 1934 izdelal prvi vitaminski dodatek na svetu. Ti produkti so bili promovirani 

kot dodatki za zdravje in povpraševanje po njih je bilo zelo veliko. Za prodajo je najel 

neodvisne zastopnike, ki so novačili nove prodajalce in jim hkrati prodajali izdelke. Tako se 

je mreža razvijala naprej preko znancev, prijateljev in drugih potrošnikov. Za tak način so se 

odločili zato, ker je bilo potrebno za produkt obširno znanje, boljši prodaji pa je gotovo 

doprinesel tudi osebni pristop zastopnikov. Leta 1945 se podjetje preimenuje v Nutrilite (prav 

tam).  

Leta 1949 sta se v podjetju zaposlila Jay van Andel in Rich de Vos. Slednja sta prodajo 

dvignila na visoko raven, z visokimi dobički, vendar zato nista bila dovolj plačana. To se jima 

ni zdelo pravično. Želela sta plačilo, ki si ga zaslužita glede na njuno privrženost delu in na 

količino opravljenega dela (Betterhealthworx.com 2008). Zato sta se deset let pozneje 

odločila za samostojno pot in ustanovila svoje podjetje Amway, krajše za »ameriško pot«.  

Leta 1959 se je Amway na tržišču predstavil z LOC (Liquid Organic Cleaner – tekoče 

organsko čistilo), eno prvih biorazgradljivih, koncentriranih večnamenskih čistil na svetu, ki 

postane prodajni hit (Amway 2011). 

Leta 1972 Amway kupi Nutrilite, ki ga po Rehnborgovi smrti vodi njegov sin, dr. Sam 

Rehnborg, popolno lastništvo pa prevzamejo leta 1994.  

Njihov sistem je prinašal ogromno denarja, kar je vzbudilo pozornost FTC (Federal Trade 

Comission), ki je skrbela za varstvo potrošnikov. Od leta 1975 do 1979 je Amway na sodišču 

bil boj, s katerim bi dokazal, da nimajo piramidnega sistema. Leta 1979 je FTC sodnik 

Pitofsky razsodil, da Amway nima piramidnega sistema in to opredelil v treh točkah, in sicer: 

http://www.network-experience.net/en/multi-level-marketing/mlm-history.php
http://www.network-experience.net/en/multi-level-marketing/mlm-history.php
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da prodajajo produkte, imeli so določeno količino odkupa in da zastopniki niso smeli kupovati 

izdelkov pred porabo, saj bi tako prišlo do kopičenja izdelkov (Taylor 2016). Po tej razsodbi 

se je mrežni marketing zelo razširil. 

Kljub temu, da se leto 1945 šteje za začetek mrežnega marketinga, najdemo njegove zametke 

že prej, nekje okrog leta 1860. Takrat so nekateri potujoči trgovci že organizirali trgovske 

organizacije z več prodajalci, ki so prodajali izdelke. Tako je na primer Henry Hainz zbral 

400 prodajalcev, da so prodajali zelenjavne izdelke, Asa Chandler pa sirup Coca-Cole, ki so 

ga prodajali v restavracije. V letu 1890 je David McConnel v New Yorku ustanovil  

California Perfume Company , ki je leta 1906 imela že 10.000 prodajalcev, ki so prodajali 117 

različnih produktov. Kasneje so se preimenovali v Avon. Med odmevnejšimi so bili še Alfred 

C. Fuller, ustanovitelj Fuller Brush Company, katerega delo je kasneje nadaljeval Frank 

Stanley Beveridge, bivši predsednik tega podjetja, nadalje Mary Kay Ash z Mary Kay 

Cosmetics, Earl Tupper s kolekcijo Tupperware in drugi (Sales 2014). 

2.1.2 Temeljne značilnosti mrežnega marketinga 

Mrežni marketing je način trženja, ki vsakemu, ki se z njim ukvarja, omogoča, da dobi plačilo 

ne le za svoj trud, ampak tudi za trud svojih priključenih članov. Je pravično urejen, saj ni 

pomembno, ali je posameznik vključen med prvimi ali ne; pomembno je njegovo delo, 

motiviranost, pa tudi sreča pri izbiri motiviranih članov, ki jih bo včlanil v mrežo (Lisac 

1995a, 21–22). Ali, kot pravi Paul Zane Pilzer, »zmagaš samo, če pomagaš drugim, da 

zmagajo« (Priyadarshana 2016). 

V mrežnem marketingu potrebujete odlično vodstvo ter sposobnosti pri govoru, prepričevanju 

ter pridobivanju ljudi v poslovno mrežo trženja. Vodja mora načrtovati pot korak za korakom 

in usmerjati ljudi po poti moči mrežnega marketinga, ugotavlja Doug Firebaugh 

(Priyadarshana 2016). 

Večinoma se izdelki prodajajo na domu prodajalca ali kupca (kar 61,9 %), na delovnem mestu 

(6,7 %), telefonsko (15,6 %), preko spleta (10,8 %) in na raznih javnih prireditvah (sejmi, 

razstave ... 3,9 %) in drugje (1,1 %) (slika 2) (DSA 2016). 
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Slika 2: Prodaja izdelkov glede na mesto prodaje 

Vir: DSA 2016. 

V mrežnem marketingu so na vrhu mreže ustanovitelji in mentorji, med ostalimi zastopniki pa 

hierarhije ni. Napredovanje in uspeh sta odvisna od tega, kolikšno prodajo imajo zastopniki in 

koliko je priključenih članov, seveda pa je pri tem pomembno, da so člani aktivni. V tem 

poslu ni prostora za ljubosumnost in rivalstvo, nasprotno, samo z medsebojno pomočjo med 

zastopniki in njihovimi člani bo uspeh zagotovljen (Lisac 1995a, 47). 

Zastopnik je lahko vsakdo, ne glede na spol, starost, znanje, šolsko izobrazbo, izkušnje, 

narodnosti, veroizpovedi ... (Lisac 1995a, 102). 

Za uspešne ljudi v tem poslu mrežni marketing ni samo del, ampak je to način njihovega 

življenja. 

Princip delovanja 

Velika ali mala podjetja, ki imajo specifične izdelke, želijo te prodati prek izkušenih in 

izobraženih zastopnikov. Podjetja, ki so v mrežnem marketingu, poskrbijo za navodila in 

propagandni material. Organizirajo tudi srečanja zastopnikov, javno podeljujejo nagrade in 

priznanja. Zastopnikom nudijo dobro podporo in skrbijo, da so vseskozi obveščeni o novostih. 

Zastopniki širijo mrežo s prodajanjem izdelkov prijateljem in znancem in jih s spretnim 

prepričevanjem in svojim nastopom novačijo v posel. Tako se mreža širi. Zastopnikom 

pripada delček zaslužka od vsakega izdelka, ki ga prodajo sami ali tisti, ki so jih posredno ali 

neposredno pripeljali v organizacijo. Podjetja plačujejo zastopnike na več ravneh. Zastopniki 

na višji ravni običajno dobijo višjo provizijo, saj imajo pod seboj več zastopnikov, vendar je 

to odvisno tudi od tega, koliko prodaje in dodatnih zastopnikov ti zagotavljajo. Odstotek 

provizije je odvisen od tega, kolikšna je vrednost izdelka ali storitve brez prometnega davka 

in je običajno okoli 50 %, vendar je to odločitev samega podjetja, koliko denarja nameni za 
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plačevanje provizij (50 % provizijo je težko doseči). Podjetja lahko poleg provizije nudijo 

zastopnikom tudi razne nagrade (Lisac 1995a, 63). 

Prodaja lahko poteka na različne načine: telefonsko, preko posameznih srečanj ali pa tudi kot 

t. i. party plan. Party plan je oblika prodaje na domu, kjer se zberejo potencialni zastopniki oz. 

kupci in kjer se tudi izvede prodaja (prav tam, 85). 

 

Slika 3: Načini prodaje 

Vir: Statistic Brain 2017 

Pri mrežnem marketingu je še en pomemben dejavnik, ki je prav tako močan vir zaslužka. To 

je obvezna literatura in brošure, ki jo podjetja prodajajo svojim zastopnikom in članom. 

Da je mrežni marketing uspešen, je treba izpolniti več pogojev (Zagoršek 2002, 10–11): 

 pridobljeni zastopniki morajo biti aktivni – pridobivati morajo nove zastopnike in kupce, 

 vsi člani morajo zase mesečno kupovati izdelke, 

 vsi v skupini ostanejo v organizaciji (podaljševanje članstva).  

Mrežni marketing deluje na upanju, saj se ljudje včlanijo na osnovi obljubljenega zaslužka. 

Predstavitve in srečanja so močan dejavnik, ki ljudi spodbuja in jih navdušuje za to delo. 

Marsikoga pa grenke izkušnje odvrnejo od mrežnega marketinga (Zagoršek 2002, 10–11). 

Prednosti in slabosti 

Obstajajo tri vrste prednosti in slabosti. V prvi vrsti so prednosti in slabosti za podjetja. 

Prednosti za podjetja so (Lisac 1995a,40–43): 

 podjetja za organizacijo mrežnega marketinga potrebujejo zelo majhne začetne stroške; 

 glede na to, da se tvori mreža zastopnikov, ki prodajajo izdelke in širijo glas o njih, so 

potrebni minimalni stroški oglaševanja – izdelki se tako promovirajo »od ust do ust«, 

 možnost hitre rasti; 

71,5% 
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 prodajalci, motivirani z obljubo provizij in nagrad; 

 če so kupci zadovoljni z izdelki, jih bodo ponovno kupili; 

 izdelke zastopniki plačujejo ob dostavi, tako da podjetje nima težav z neplačanimi računi.  

Slabosti za podjetja so (prav tam): 

 podjetje za to, da posel z mrežnim marketingom steče in se razvije mreža prodajalcev, 

potrebuje precej časa; 

 podjetje ima opravka z velikim številom zastopnikov, kar pomeni tako osebnostne težave, 

težave z zastopniki, ki bi lahko ogrozili poslovanje ali pa rušili ugled podjetja, kot tudi 

večja priprava materialov in izobraževanj za zastopnike. 

V drugi vrsti so zastopniki, za katere posel prav tako pomeni prednosti in slabosti. 

Prednosti za zastopnika so naslednje (prav tam): 

 zastopnik lahko delo opravlja po svojem časovnem izboru – nimajo omejenega delovnega 

časa; 

 zastopniki lahko sami izbirajo svoje sodelavce, ki so večinoma prijatelji ali znanci, 

sodelavci iz službe (ne morejo pa izbirati nadrejenih, torej vodstvenega kadra podjetja); 

 če zastopnik in hkrati njegovi sodelavci dobro delajo, je možnost za zaslužek neomejena, 

poleg tega je ob dobrem poslovanju lahko vsakdo deležen še nagrad v obliki potovanja, 

daril, avtomobila ...; 

 zastopniki lahko opravljajo delo v veliki meri od doma (kar je posebej privlačno za ženske 

v tem poslu, saj tako lahko združijo posel in družinske obveznosti); 

 izdelke dobijo po nabavni, ne prodajni ceni – torej cenejši nakup; 

 večje so možnosti za sklepanje novih poznanstev; 

 prednosti pri plačevanju davkov (izdatki se nam štejejo v stroške in se odštejejo od davčne 

osnove); 

 med izobraževanji se zastopniki naučijo splošnih pravil vedenja in obnašanja in se s tem 

osebno razvijajo; 

 za posel je potrebna sorazmerno majhna začetna investicija. 

Slabosti za zastopnika so naslednje (prav tam): 

 kljub temu, da si svoj delovni čas lahko prilagajajo, je treba v posel vložiti ogromno časa, 

vztrajnosti in potrpežljivosti; 

 če zastopnik ni komunikativen, to lahko predstavlja težavo, saj so za mreženje in prodajo 

potrebne komunikacija in primerne osebnostne lastnosti, da bo lahko zastopnik ugodno 

komuniciral s potencialnimi kupci in drugimi zastopniki; 

 čeprav nudi podjetje brošure in obvezno literature o poslu, je včasih prepuščen sam sebi in 

svoji iznajdljivosti; 

 mesečno mora kupovati izdelke; 
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 pokriti mora določene stroške v zvezi s poslom (telefon, pošta, potni stroški, propagandni 

material ...). 

In ne nazadnje obstajajo tudi prednosti in slabosti za potrošnika. 

Prednosti za potrošnika so (prav tam): 

 potrošniku je zagotovljeno udobno nakupovanje, pri čemer mu bodo zastopniki ob nakupu 

izdelke pristno predstavili in mu strokovno svetovali; 

 zagotovljeno ima jamstvo in kakovost izdelkov; če si kupec premisli, ima tudi možnost 

vračila izdelka; 

 dobava izdelka na dom. 

Slabosti za potrošnika so (prav tam): 

 v določenih primerih potrošnik naleti na vsiljivega zastopnika, ki ne zna odnehati, dokler 

se kupec ne odloči za nakup; 

 izdelki največkrat niso na voljo v trgovini in zato ne morejo primerjati cen ali kakovosti 

izdelkov. 

Stroški in zaslužek 

Stroški se delijo na denarne (dejanske) in opurtunitetne (stroške izgubljenega časa).  

Kako zastopnik sprejema stroške, je odvisno od zaslužka (če je ta majhen, stroški 

predstavljajo velik delež prihodkov, v najslabšem primeru so lahko celo višji od njih). V 

denarne stroške spadajo vsi stroški, ki jih imamo z opravljanjem dela, naj bodo to stroški 

literature oz. propagandnega materiala, telefonskih pogovorov, potni stroški, vstopnine za 

srečanja in drugo. Predpisana literatura podjetjem prinaša velik zaslužek. Ne nazadnje pa 

moramo v stroške šteti tudi obvezne oz. priporočene nakupe izdelkov, čeprav jih imamo za 

uporabo (Zagoršek 2002, 10–11). 

Strošek časa je odvisen od tega, koliko nam čas, ki ga vložimo v sam posel, pomeni. Če 

želimo zares uspeti v poslu, gre za to dejavnost ogromno časa in truda (prav tam). 

Zaslužek je pri tem poslu različen tako po višini kot tudi po tem, kako ga zaslužimo. 

Predvsem je odvisen je od naše uspešnosti in motiviranosti pri ustvarjanju posla. Prav tako je 

odvisen od sistema provizij in sistema nagrajevanja, ki ga ima podjetje. 

Nekateri sistemi podpirajo prodajo tako, da bogato nagrajujejo predvsem zastopnike, ki imajo 

veliko prodajo. V drugih sistemih dajejo poudarek na graditvi velikih skupin v širino ali v 

globino. Razlike so tudi v tem, do katerih stopenj podjetja še nagrajujejo. 
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Večinoma se deleži zaslužka povečujejo glede na doseganje večje prodaje in pridobitev novih 

zastopnikov. Če npr. izbrani sistem plačuje na petih stopnjah, potem na prvi stopnji zaslužimo 

10 %, na drugi in tretji stopnji 3,5 %, na četrti in peti stopnji pa 2 %. Vsak zastopnik dobi del 

zaslužka od cene izdelkov, ki jih osebno proda. Vse skupaj naj bi znašalo okrog 50 % od 

prodajne cene izdelka brez davka. Nekateri provizijski sistem imajo lahko vgrajen še poseben 

fond za nagrade, ki si jih zastopnik lahko prisluži. Podjetje lahko določen delež od celotne 

prodaje (npr. 1 %) zbira na posebnem računu in ga na koncu leta razdeli med zastopnike 

(Lisac 1995a, 58–61). 

Ko se zastopnik pridruži podjetju, od njih odkupi izdelke za osebno rabo po nabavni, ne 

prodajni ceni. Večinoma provizijski sistemi predpišejo količino izdelkov, ki jih je treba kupiti, 

če želi zastopnik sodelovati pri delitvi denarja. Izdelke bodo potem priporočili drugim, ki 

bodo izdelke kupili po maloprodajni ceni, vendar bo zastopnik dobil razliko med 

maloprodajno in veleprodajno ceno izdelka. Več ljudem bo izdelek priporočen, večji bo 

izkupiček. Ob graditvi mreže morajo pridobiti čim več novih zastopnikov, ki jim bodo 

pomagali pri ustvarjanju posla, pri tem zastopniku od vsakega, ki kaj proda ali ki kupi kaj 

zase, pripada majhen del zaslužka (prav tam, 48–49). 

V resnici tisti, ki se kvalificirajo za najvišje stopnje bonusa, predstavljajo 2 % članstva in 

poberejo levji delež denarja. Med te spadajo le tisti, ki so v to vložili ogromno čas in 

vztrajnosti. Ostalih 98 % pa životari v upanju, da se jim bo nasmehnila sreča (Zagoršek 2002, 

10–11). 

Glede na to, da so začetni stroški relativno majhni, je ta posel primeren za vse, ki si želijo 

dodaten zaslužek, ki imajo dovolj časa ter sanjajo o stvareh, ki si jih ne morejo privoščiti. 

Richard de Vos pravi, da je edina stvar, ki stoji med osebo in uresničitvijo želja v našem 

življenju, volja, da poskusimo, in vera, da je to mogoče uresničiti (Priyadarshana 2016). 

Aprila 2015 je Ministrstvo za finance v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS št. 13/11 – 

UPB, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 

29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) podrobneje opredelilo obdavčitev dohodkov, ki 

jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga. Opredelili so vse tri oblike 

nagrajevanja v mrežnem marketingu, in sicer prihranek pri osebnem nakupu, provizijo za 

prodane izdelke in provizijo za promet celotne zastopnikove skupine. Dohodek iz drugega 

pogodbenega razmerja se ugotavlja na podlagi neodvisnega samostojnega opravljanja 

dejavnosti in na podlagi tega, ali se ta dejavnost opravlja trajno. Dohodek iz dejavnosti je 

treba plačati, ko fizična oseba kupuje proizvode z namenom nadaljnje prodaje. Obračuna se 

tudi odhodek v obliki nagrad iz motivacijskih programov. Davčnemu organu so dolžni 

predložiti obrazec davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz 

dejavnosti, v katerega vpišejo prihodke in odhodke, ki so jih dosegli v preteklem letu (FURS 

2015).  
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Izobraževanje in potrebna znanja 

Podjetja, ki imajo organiziran mrežni marketing, želijo čim bolj usposobiti in izobraziti 

zastopnike, saj bodo le tako dobro opravili svoje delo. Podjetja zato pripravljajo razne brošure 

o podjetju in o poslovnih priložnostih v njem, pripravljajo avdio in videokasete o izdelkih 

podjetja, organizirajo srečanja, kjer se zberejo zastopniki, organizirajo razna šolanja, s 

katerimi bodo poučili zastopnike, da postanejo uspešni v poslu, nekateri celo izdajajo mesečni 

časopis podjetja. Nekatera literatura je obvezna in jo morajo zastopniki kupiti (Lisac 1995c, 

48). 

Na šolanje so po navadi povabljeni zastopniki, ki izpolnjujejo pogoje podjetja, torej najboljši. 

Tam jih seznanijo z novostmi, ki jih podjetja pripravi, poučijo jih, kako uspeti v mrežnem 

marketingu. Podajo jim znanja o tržnem komuniciranju, tržnih raziskavah in analizah, o 

vedenju porabnikov in o trženju nasploh. Poseben poudarek je na izdelkih, kakšne lastnosti 

imajo, kako in zakaj se uporabljajo, o naročanju in plačevanju izdelkov in podobno. Za 

nekatere izdelke je potrebno tudi tehnično znanje, npr. razni tehnični izdelki, medicinski 

pripomočki ... (prav tam).  

Velika pozornost je namenjena tudi osebnostnim lastnostim oz. obnašanju pri poslu. Pri tem 

delu imamo veliko komuniciranja z ljudmi. Prav ta vidik je najbolj pomemben pri mrežnem 

marketingu. Ljudje si bodo najprej ustvarili mnenje o zastopniku po načinu oblačenja in 

njihovem nastopu. Zato je pomembno, da imajo zastopniki dobre komunikacijske 

sposobnosti, sposobnost predstavljanja na jasen način, sposobnost, da pritegne stranko in jo 

prepriča v nakup, sposobnost, da s stranko vzpostavi odnos, ki bo pripeljal do daljšega 

sodelovanja. Pomembna sta tudi strateški način razmišljanja ter voditeljske sposobnosti. To je 

tudi najtežji del, saj so nam osebnostne lastnosti že prirojene, zato se jih težko naučimo. Za 

človeka, ki dvomi vase, ni samozavesten, je sramežljiv in ga je strah pred zavrnitvijo, bo to 

velik problem. Vztrajnost, trma, motiviranost, pozitivnost, dinamičnost so lastnosti, ki jih od 

dobrega tržnika pričakujemo, zato je za zastopnike s takšnimi lastnostmi ta posel pisan na 

kožo in bodo v njem laže uspeli. Ta del izobraževanj je najpomembnejši in pride prav ne 

samo za poslovne namene ampak tudi v zasebnem življenju (Bec 2014).  

Ne nazadnje pa je treba imeti tudi nekaj osnovnega znanja računalništva. 

Struktura vpletenih v posel 

Pri večini mrežnega marketinga gre za večstopenjske sisteme. Sistemi so odvisni od samega 

podjetja. Nekateri sistemi se bolj širijo v širino, drugi v globino (vendar v globino običajno ne 

več kot do osem stopenj). Rast v širino pomeni zastopnike, ki smo jih sami pripeljali v 

organizacijo, v globino pa stopnje zastopnikov, ki so jih v organizacijo pripeljali le posredno 

oz. so namesto njih to storili njihovi pridruženi člani. Glede na to, kako so organizirani sami 
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provizijski sistemi in sistemi nagrajevanja, je odvisen tudi zaslužek, pa tudi pomembnost 

vsakega posameznega člana v mreži (Lisac 1995a, 57). 

Na vrhu so vedno vodilni kadri podjetja, pod njimi pa najuspešnejši zastopniki s svojimi 

skupinami. Za mrežni marketing ni nobenih posebnih določil v zvezi s starostjo, izobrazbo, 

navadami, videzom, spolom, osebnostmi. Vsak od udeležencev ima tudi drugačen interes za 

udejstvovanje, pa tudi željo po zaslužku. Kljub razlikam med udeleženci pa ta posel privlači 

ljudi zaradi možnosti, ki jim jih nudi (npr. enaki delovni pogoji, izbira delovnega časa, sami si 

določijo ljudi, s katerimi si želijo delati, ni takšnih nevarnosti, ki bi jim ogrozile življenje, 

imajo možnost usposabljanja in dela po vsem svetu, delo lahko prenesejo na naslednjo 

generacijo ...) (prav tam). 

Po strukturi organizacije ločimo večstopenjske sisteme, večstopenjske sisteme z možnostjo 

odcepitve, matrične sisteme ... 

Večstopenjski sistemi delujejo tako, da se stopnje širijo v širino ali globino. 

Večnivojski sistemi z odcepitvijo ali Stairstep so tisti, pri katerih se lahko zastopnik, ki ste ga 

rekrutirali in s svojim delom izpolni dane pogoje, lahko odcepi od vaše skupine. To je zelo 

pomembno za tiste zastopnike, ki prerastejo svojega mentorja in želijo večji zaslužek. V tem 

sistemu dobijo najuspešnejši zastopniki posebne nazive – zvezde; več zvezd imate, večji je 

zaslužek na posamezni stopnji. Tak sistem (kar 65 % sistemov je takšnih) omogoča največji 

zaslužek, saj ima veliko stopenj in veliko skupin ter ne omejuje rasti v širino (Lisac 1995a, 

60). 

 

Slika 4: Prikaz strukture večstopenjskega sistema 

Vir: Lisac 1995a, 61. 



15 

 

Slika 5: Prikaz večstopenjskega sistema z odcepitvijo ali Stairstep 

Vir: Lisac 1995a, 65. 

Podjetje ima lahko tudi kombinacije različnih sistemov. 

Obstajajo tudi matrični sistemi, ki omejujejo rast v širino in v globino. Tipična matrika je 

2 x 12, kjer ima lahko na svoji prvi stopnji zastopnik samo dva pridružena člana, v globino pa 

je omejena z 12 stopnjami (slika 6). Odcepitve tukaj ni (prav tam). 

 

Slika 6: Prikaz strukture matričnega sistema 

Vir: Lisac 1995a, 70 

Po starosti članov je struktura razdeljena na tri ciljne skupine.  

Najpomembnejša in najbolj motivirana skupina so aktivni ljudje, stari od 20 do 40 let, ki 

želijo kariero, nagrade, pohvale in provizijo. Glede na izoblikovane cilje se temeljito lotijo 

načrtov dela, dodelajo informatiko in računalniške programe, s katerimi laže in učinkoviteje 

predstavijo posel bodočim članom. To so ljudje, ki jih zanima napredovanje po lestvici, saj si 

želijo napredovati od povprečnih do vrhunskih prodajalcev. So urejeni in pritegnejo pozornost 

s svojo zunanjostjo. Pripravljeni so se izobraževati na vseh področjih in vložiti veliko časa v 

nadaljevanje graditve mreže z včlanjevanjem članov v nove skupine (Korenjak 2011, 55–56). 

Naslednja skupina so ljudje v starosti od 40 do 60 let. Ti ne nameravajo gradite kariere v 

mrežnem marketingu, ampak želijo zaslužiti dodaten denar za izboljšanje svojega 

življenjskega standarda. Ti že imajo službo, zato ne bodo vsega svojega časa vlagali v ta 
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posel. Če so pri tem uspešni in vidijo v tem potencial, ki jim bo omogočil več kot samo 

preživetje, se nekateri odločijo tudi za profesionalno pot (prav tam). 

Tretja skupina so starejši ljudje, ki jih privlači predvsem možnost osebne aktivnosti, druženja 

in sodelovanja z drugimi člani. Ti ljudje sodelujejo v poslu zaradi občutka pripadnosti in 

spoznanja, da so še pomembni. Ne pričakujejo velikega zaslužka, delajo bolj za svoje 

zadovoljstvo. Z zasluženo provizijo si lahko polepšajo svoje življenje in si lahko privoščijo 

stvari, ki bi jim bile brez tega nedosegljive (prav tam). 

Večji del zaposlenih so ženske (okrog 80 %). V ZDA se je »boom« žensk v tem poslu začel v 

80-ih letih preteklega stoletja. To je zanje idealno delo, saj veliko podjetij zanje ustvari 

posebne pogoje dela, zaradi katerih lahko ločuje zasebno in poslovno življenje. V tem poslu 

zasedajo tudi višja in celo najvišja vodilna mesta. Nekatera podjetja prav rada zaposlujejo 

pare, ki ponavadi delujejo skupaj tako, da si razdelijo dela (npr. moški predstavi načrt trženja, 

ženska pa opravi delo v zvezi s prodajo in knjigovodstvom) (Network Experience.net 2002). 

Za pare je to velika prednost, saj si lahko razdelijo delo glede na to, kateri vidik poslovanja 

jim bolj ustreza (nekateri laže vodijo seminarje, so dobri v trženju, drugi pa so raje v ozadju), 

hkrati pa si lahko pomagajo tako, da dopolnjujejo drug drugega, saj lahko vidijo stvari z 

različnih zornih kotov. Skupaj tako laže prikrijejo svoje pomanjkljivosti v tem poslu. Glede 

na to, da se oba v paru ukvarjata z istim poslom in sta torej odvisna od tega zaslužka, je njuna 

motiviranost za delo večja (Feinstein 2014).  

Izdelki 

Po sistemu mrežnega marketinga se prodajajo izdelki, ki jih v trgovinah ponavadi ni moč 

zaslediti. Prodajajo se predvsem takšni izdelki, za katere rabi kupec pojasnilo, kako deluje oz. 

zakaj in kako se uporabljajo. To so izdelki, primerni za široko potrošnjo.  

Ti izdelki imajo specifične značilnosti (Lisac 1995a, 82–83): 

 so nekaj posebnega in so na trgu še relativno neznani – proizvajalec bi s prodajo v trgovini 

težko uspel (čistilci vode in zraka, aparati za pripravo hrane ...); 

 so takšne vrste, da bi kupec v klasični trgovini teže razumel, kako mu izdelek lahko koristi 

(kristal, vodni filtri ...); 

 kupec potrebuje demonstracijo, da bi lahko razumel, kako se izdelek uporablja (čistila, 

posoda, sesalci za prah, igrače ...); 

 udobneje jih je kupovati doma (kozmetika, spodnje perilo …); 

 so dražji, zato je kupcu treba razložiti, zakaj oz. kakšne lastnosti in prednosti imajo pred 

tistimi v klasični trgovini (čistila ali dodatki hrani, ki so iz naravnih ali zdravju 

neškodljivih snovi ...). 

Prodaja po skupinah kaže naslednje deleže (prav tam): 

http://www.network-experience.net/en/multi-level-marketing/mlm-history.php
http://www.network-experience.net/en/multi-level-marketing/mlm-history.php
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 izdelki za osebno nego (kozmetika, nakit, nega kože, vitamini ...) 57,1 %, 

 izdelki za dom in družino (čistila, posoda, hladilniki, kuhinjska oprema in drugo pohištvo, 

keramika, porcelan, zamrzovalniki, sušilci perila, dekoracija za stanovanja ...) 32,2 %, 

 izdelki za prosti čas in izobraževanje (knjige, enciklopedije, igrače, CD plošče in avdio 

kasete, radioaparati, televizorji, časopisi in revije …) 6,2 %, 

 storitve in drugo 1,5 %. 

 

Slika 7: Povprečni odstotki prodaje po skupinah 

Vir: Lisac 1995a, 83. 

2.2 Dropshipping 

Dropshipping je poslovni model, v katerem dropshipper nima zalog izdelkov, ki jih ponuja. 

Gre za poslovni dogovor med dropshipperjem in proizvajalcem izdelkov ali trgovcem na 

debelo ali drobno, ki poskrbi za dostavo izdelkov. Obravnavan je kot najlažji model 

poslovanja na spletu. Ta poslovni sistem je v tujini že precej uveljavljen. Izdelke prodajajo 

preko spletne trgovine ali preko tržnic (primer sta eBay in Amazon). Največja prednost tega 

poslovnega modela je možnost široke ponudbe ter preizkušanje prodaje novih izdelkov. 

Najlaže je poslovati z enim samim proizvajalcem ali veletrgovcem, ki ima širok nabor 

izdelkov, saj ima tako dropshipper boljši pregled nad zalogo izdelkov pri proizvajalcu 

(Kozamernik b. l.). 

Bistvo dropshippinga je prav v tem, da kupci pri dropshipperju naročijo izdelke, ta pa 

posreduje naročilo naprej do proizvajalca, ki naročilo izpolni in kupcu pošlje izdelek. 

Dropshipper lahko v dogovoru s proizvajalcem nabavi svoje nalepke in drug material, da bo 

izdelek videti, kot da je iz trgovine, preko katere je bil naročen (Skrt 2000).  

Navajamo nekaj najpomembnejših dropshipping podjetij: Doba, Salehoo, Alibaba, World 

Wide Brands, Wholesale 2B in drugi. 
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2.2.1 Zgodovina dropshippinga 

Dropshipping je že dolgo prisoten, vendar nihče ne zna določiti točnega datuma in 

ustanovitelja. Dropshipping v mednarodni trgovini na drobno se je izoblikoval kot alternativa 

sistemu velikega izvoza izdelkov skozi več let. Je povezava med prodajo in distribucijo. 

Domnevajo, da se je razvil nekako v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je na 

Japonskem pričel poslovni model, ki je težil k zniževanju stroškov in zalog. Ta model se je 

imenoval JIT (just in time). Sam razvoj dropshippinga je močno povezan s porastom interneta 

ali, kot pravi Bill Gates, če tvoj posel ni na internetu, potem bo posel propadel. Je podaljšek 

JIT-a, saj predstavlja avtomatizirano metodologijo dobavne verige, ki ji je omogočeno 

sledenje na internetu (DropShipTrade.com 2014b).  

2.2.2 Temeljne značilnosti dropshippinga 

Glavna značilnost tega poslovnega modela je, da dropshipper nima zalog izdelkov, ki jih 

ponuja. V bistvu jih prodaja v imenu dobaviteljev. To so lahko proizvajalci ali pa se sklene 

pogodba že s trgovci na debelo ali drobno, vendar to ni tako učinkovito. Je preprost in 

učinkovit sistem prodaje, ki odstrani vmesne člen, torej posrednike in nepotrebne zamude. 

Dropshipper je lahko ena oseba ali pa je to celo podjetje, kot na primer Amazon, ki večinoma 

ponuja izdelke drugih ponudnikov, čeprav ima tudi nekaj svojih izdelkov.  

Poznamo tri modele dropshippinga (Netessine in Rudi 2000, 1): 

 z močnim dobaviteljem, 

 z močnim dropshipperjem, 

 kot enakovredna partnerja pri poslu. 

Dropshipping se razlikuje tudi od zunanjega izvajanja upravljanja zalog, kajti pod zunanjim 

izvajanjem trgovec na drobno ponavadi še vedno vpliva na količino zalog za vsak izdelek, 

čeprav fizično niso pri njem ampak jih skladiščijo drugje. 

Pred internetom je bil dropshipping uveljavljen predvsem pri poslih, ki so že sami po sebi 

imeli dovolj veliko ekonomijo obsega, pri čemer trgovec na debelo deluje predvsem kot tržni 

izdelovalec. Druga možnost uporabe je bila, ko je ponudnik omogočil dostavo proizvoda 

neposredno končnemu odjemalcu. Vendar je bila ta praksa zelo omejena, predvsem zaradi 

težav pri integraciji in pravočasnosti informacij med poslovnimi partnerji ter zaradi visokih 

transakcijskih stroškov. Z internetom pa je v realnem času integracija podatkov na voljo brez 

stroškov ( Netessine in Rudi 2000, 1). 

Bistvo dropshippinga je v tem, da se lahko dropshipper posveti samo prodaji in oglaševanju, 

vendar se zato sooča z dvema težavama. Prva je v stopnji uresničitve obljubljenega 

dostavljenega izdelka (pravi čas, kakovost in količina, prava lokacija ...) in kako zanesljiva je 
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dostava (dobavitelj namreč poskrbi za pakiranje, dostaviti mora brez napak, poskrbeti mora za 

to, da bo pošiljki mogoče slediti in o tem mora obvestiti tudi dropshipperja). Ustanovitelj 

Amazona, Jeff Bezos, pravi, da uspeh Amazona temelji predvsem na odlični dostavi – 

zanesljivi in hitri in z najmanjšimi napakami (Hof 2003). Zanesljivost dostave se meri s 

številom obljubljenih dostav proti številu vseh dostav oz. da preverjamo, kako dropshipperji 

ukrepajo v primeru napak (Yao, Kurata in Mukhopadhyay 2008).  

Dropshipper ima pri poslu več svobode, saj jim izdelkov ni treba plačati, preden kupec 

izdelke kupi, oz. je to odvisno od posla, ki ga sklene z dobaviteljem. 

Kot vsak drug posel ima tudi ta svoje prednosti in slabosti. Najpomembnejša prednost je v 

tem, da prodajalec ne potrebuje zalog, torej tudi ne posebnih poslovnih prostorov, zato je 

vložek sorazmerno majhen, po drugi strani pa je prav v tem slabost, saj ne more sam 

nadzorovati zalog, kar lahko privede do težav pri naročilih. 

Zaslužki niso ravno veliki, saj zaslužek v bistvu predstavlja samo razlika med ceno, ki jo 

dropshipper plača dobavitelju, in ceno, ki jo plača kupec. Pri dropshippingu je pomembno 

najti primerno prodajno nišo – več primernih kategorij kot najdemo, bolje je. 

Ciljne skupine kupcev so (Shopify b. l.b): 

 ljudje, ki imajo hobije, za katere so pripravljeni odšteti veliko denarja in jim cena pri tem 

ni pomembna; 

 poslovneži – ti so sicer bolj osredotočeni na nižje cene, vendar je njihov nakup številčnejši 

in tako prodajo več izdelkov; 

 kupci, ki se vračajo in kupujejo izdelke, po katerih obstaja stalna potreba. 

Da bo dropshipper uspešen v poslu, mora izpolniti nekaj pogojev (Shopify b. l.c): 

 da ima dostop oz. ekskluzivno pravico do trženja izdelka; 

 da prodaja po najnižji ceni; 

 da ponudi strokovno pomoč pri razumevanju delovanja ali vrednosti izdelka oz. pri njeni 

uporabi. 

Nekateri izdelki so sestavljeni iz več komponent, od katerih ima vsaka svojo posebnost in 

delujočo vrednost, zato potrebujejo razlago, na katero morajo biti sposobni odgovoriti. Prav 

tako je posebnega pomena svetovanje stranki in ji pokazati izdelek, ki bo najbolj prilagojen 

njenim potrebam. Če dropshipper zna odgovoriti na vsa kupčeva vprašanja, potem bo njegova 

vrednost večja in se bo laže kosal z drugimi dropshipperji, ki tega ne zmorejo, ker nimajo 

ustreznega znanja.  

Pri dropshippingu gre za princip, ki ga imenujejo Stackelbergova igra. V tem primeru gre za 

princip voditelja in privrženca oz. sledilca. Dropshipper bi bil voditelj, ki naj bi spodbudil 

dobavitelja, da bi dostavil izdelek čim prej in z najmanjšimi stroški. Če je obema stranema v 
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interesu, si lahko za spodbudo pri prodaji dodelita razne ugodnosti, npr. delitev prihodka, 

dobavitelj lahko za lažje poslovanje dropshipperja temu omogoči dostop do podatkov o 

dostavi izdelkov (da si ta laže določi ceno, oceni čas dostave ipd.) (Yao, Kurata in 

Mukhopadhyay 2008). 

Princip delovanja 

Dropshipping ni samo prodaja izdelkov. Preden začne dropshipper prodajati izdelke, je 

opraviti narediti več pomembnih korakov, ki bodo vplivali na njegovo uspešnost pri poslu. Za 

dropshipperje je ključni del raziskava tržišča in izdelkov, pa tudi SEO – optimizacija spletnih 

strani, ki vpliva na uspešnost ali neuspešnost trženja. Spletna stran mora namreč biti 

prepoznavna in izdelana tako, da jo bo bodo stranke našle. Potem je treba poiskati podjetja, ki 

jim bodo zagotavljala izdelke. Zanje se odločijo na osnovi raziskav trga oz. tržne niše. Velike 

možnosti za to so v ZDA, Evropi in na Kitajskem. Pri iskanju dropshipperju pridejo prav 

nasveti na forumih. Izbira o ponudniku izdelkov je njihova. Ko najdejo podjetje, se 

registrirajo na izbrani strani, si izberejo izdelke ter shranijo njihove fotografije in navodila. Te 

pošljejo na svojo spletno prodajno stran, v socialnih medijih obvestijo o novi ponudbi in 

dodajo želeno ceno. Poskrbijo za promocijo in reklame. Ponudijo izdelke prijateljem, 

sorodnikom in sosedom. Spletna stran v osnovi ni potrebna, saj lahko dropshipperji prodajajo 

preko eBay-a, iOfferja in podobnih spletnih oglasnikov. Za to dejavnost ne potrebujejo 

skladišč, pakiranja, pa tudi ne drugih ljudi. S tem se izognejo podvajanju stroškov. 

Kupec potem išče izdelke na spletni trgovini, jih naroči, dropshipper pa naročilo pošlje naprej 

dobavitelju. Pri tem mora biti pozoren na to, ali je izdelek še na zalogi pri dobavitelju, torej je 

treba tudi paziti na zaloge. Dobavitelj sprejme naročilo in ga obdela, pripravi izdelek za 

dobavo ter ga pošlje kupcu. Če je takšen dogovor, dobavitelj na izdelek nalepi etiketo 

dropshipperja, ki bodo kupcu dale razvid v to, kje so izdelke kupili, in bodo tako v primeru 

napak laže vzpostavili stik z dropshipperjem. V skladu z dogovorom dobavitelj zahteva 

plačilo od dropshipperja takoj po poravnavi cene izdelka, ki jo plača kupec, ali pa s 30-

dnevnim zamikom. Dropshipperji ne vidijo izdelka, ki ga prodajajo, zato se je treba, preden se 

odločijo za prodajo na svoji spletni strani, dobro pozanimati, kako izdelek deluje, kakšne so 

njegove lastnosti in tudi kakšne napake so možne, saj se bo kupec pri morebitnih napakah 

obrnil nanje in ne na dobavitelja. Za izdelke, ki jih ljudje še ne poznajo, potrebujejo razlago o 

uporabi; tudi pri tem se bodo obrnili na dropshipperja (DropShipTrade.com 2014c). 

Dostava izdelkov lahko pri dropshippingu predstavlja velik problem. Dropshipper se mora 

namreč odpovedati večini zahtev glede transporta (o lokaciji, od kod bo izdelek pripeljan, o 

času transporta, o razdalji, o stroških transporta, o dostavni službi ...). To določitev mora 

namreč prepustiti dobavitelju ali dostavnim podjetjem. Podjetja se namreč zatekajo k 

različnim možnostim dostave – nekatere dobavljajo samo iz svojih distribucijskih centrov s 

svojimi dostavnimi vozili, drugi ponudniki z več dobavitelji izdelkov imajo urejen transport 
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od dobavitelja do kupca, Amazon pa npr. pošilja nekaj izdelkov iz njihovega centra, nekaj pa 

od dobaviteljev preko servisov za dostavljanje paketov. Vprašanje dostave je pomembno, ker 

mora dropshipper ceno dostave vnesti v ceno izdelka, ki ga ponuja na spletu, in sicer kot 

maržo, saj ne dostavlja sam, prav tako ne more izbrati dostavljavca – nekateri servisi so 

dražji, imajo drugačne cene za oddaljene kraje ...). Roth in Menor (2003) menita, da je 

dostavo mogoče videti skozi dva okvira – eksplicitno in implicitno. Eksplicitni okvir vidita 

kot izvajanje več nalog dostave, implicitni pa kot obveščanje kupca o stanju dostave. Glede na 

vse vidike, ki jih je treba upoštevati pri prodaji, in glede na dejstvo, da kupci posegajo po 

substitutih, ki so cenejši, morajo spustiti ceno skoraj na ceno stroškov (torej brez velike 

marže, ki bi zanje pomenila dobiček), kar dropshipperjem nudi zelo malo spodbude za 

nadaljevanje poslovanja. Po drugi strani pa so kupci pripravljeni plačati višjo ceno za izdelek 

na račun hitre dostave, vendar pa pričakujejo nižjo ceno, če je dostavni rok daljši ali če celo 

pričakujejo zamudo. V nekaterih primerih pri kupcih obstaja tudi strah, da izdelek ne bo 

dobavljen, kljub oddanemu naročilu in plačilu za hitrejšo in učinkovitejšo dostavo 

(Rabinovich, Rungtusanatham in Laseter 2008). 

Med dropshippingom in tradicionalno trgovino je več razlik (prav tam): 

 razlika v toku izdelkov in toku informacij;  

 v dropshippingu izdelki pri dostavi obidejo dropshipperje, pri tradicionalni trgovini pa ne;  

 pri dropshippingu imata tako ponudnik kot dropshipper iste prodajne informacije, medtem 

ko so pri tradicionalni trgovini ponudniku dostopne samo delne informacije o prodaji 

trgovca. 

Dropshipperji imajo večji pregled nad potrebami potrošnikov, saj ti izvajajo tudi ankete, zato 

ti dostavljajo informacije o povpraševanju po njihovih izdelkih dobavitelju. Dobavitelj lahko 

zalaga s svojimi izdelki več dropshipperjev, zato mora zaloge izdelkov prilagajati na več 

dropshipperjev, kar lahko privede do razprodaje ali pa tudi presežkov zalog, če so bile 

napovedi dropshipperjev napačne. Kljub informacijam, ki jih dobavitelj dobi od 

dropshipperjev, je pametno, da ponudnik sam preveri podatke oz. poskuša pridobiti podatke o 

povpraševanju. 

Ko gre za dropshipperje, ki pri dobavitelju naročajo večje količine izdelkov in s tem naredijo 

več prometa, bi bilo treba med njima skleniti pogodbo, ki bi vsebovala pogoje prodaje in 

hkrati kazenske sankcije v primeru kršitve (npr. od dropshipperja se zahteva izpolnitev 

določene kvote naročil, t. i. ciljni obseg, od dobavitelja hitra in učinkovita dostava izdelkov ... 

– če ta določila ne bi bila izpolnjena, bi sledile kazni). Pogodba bi zavarovala tako interese 

dropshipperja kot ponudnika izdelkov, saj bi v njej lahko določili tudi pravično razdelitev 

stroškov pri premajhni prodaji, ki je nastala zaradi napačne ocene povpraševanja, pa tudi 

nagrad v primeru presežkov (Gan, Sethi in Zhou 2010). 
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Slika 8: Princip delovanja dropshippinga 

Vir: Zasluzi.net 2018a.  

Prednosti in slabosti 

Prednosti so (Urbic 2016; Kozamernik b. l.): 

 nizki zagonski stroški oz. zelo majhna začetna investicija; 

 nizko tveganje (dropshipper nima zalog izdelkov, kar posledično pomeni, da ga zaloge ne 

bodo bremenile in mu prinesle škode); 

 poenostavljeno poslovanje (delate lahko kjer koli in kadar koli, potrebujete samo 

internetno povezavo; večinoma lahko stvari optimizirate tako, da sam spletni sistem 

zabeleži naročilo);  

 velik potencialni zaslužek;  

 preverjeno deluje in je zaupanja vreden model posla, zato je tveganje nizko; 

 praktično ni omejitev pri izdelkih, saj jih kupcu dobavi dobavitelj, ki jih dostavlja na 

veliko ali jih celo sam izdeluje, prav tako ni omejitev pri številu različnih izdelkov, ki jih 

lahko prodajamo; 

 ni stroškov zalog oz. skladiščenja izdelkov, dobave in pakiranja, ne potrebujemo tudi 

velikih prostorov, namenjenih za te dejavnosti; 

 tudi prilagajanje razmeram na trgu je veliko lažje, saj ni zaloge izdelkov in zaradi tega 

spremembe trendov ne vplivajo na poslovanje, saj je mogoče ponudbo izdelkov oz. tržno 

nišo hitro zamenjati.  
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Slabosti so naslednje (Urbic 2016; Kozamernik b. l.): 

 velika konkurenca; 

 nizke marže; 

 sinhronizacija zalog – zaradi neažurnega vodenja zalog pride do slabe povezave med 

proizvajalci in ponudniki ter do situacije, da je izdelek že razprodan – posledica tega je, da 

lahko dropshipper hitro izgubi ugled in stranke bodo, ker naročilo ni bilo izvršeno, odšle h 

konkurenčnemu podjetju; 

 ogromno dela (raziskava tržišča, ureditev spletne strani, navezati stike s ponudniki, 

oglaševanje ...); 

 odnos z dobaviteljem je lahko zelo zapleten in naporen (izbrati je treba zanesljivega in 

uglednega dropshipperja, saj sodelovanje z neuglednimi partnerji ter dobava izdelkov 

nizke kakovosti lahko škoduje poslovnemu ugledu, povzroči zamude pri dobavi in 

povzroči nezadovoljstvo strank – glede na to, da je dobavitelju v interesu, da proda večje 

količine izdelkov, kot mu jih s prodajo lahko zagotovi dropshipper, lahko ta postavi 

pogoje, ki dropshipperju ne bodo ravno najbolj ustrezali; lahko je problem tudi v plačilnih 

pogojih, v dobavi izdelkov itd.); 

 produkta dejansko ni, zato obstaja tudi možnost, da dobavitelj dropshipperja ogoljufa 

(lahko dostavi kupcu nekakovosten ali pokvarjen izdelek, kar dropshipperju zaradi 

reklamacij dodatno oteži delo, lahko pride do napak v dobavi ...); 

 vzpostavitev sistema je lahko precej težavna. 

Navajamo nekaj nasvetov v zvezi z zgoraj navedenimi slabostmi. Konkurenco lahko 

odpravimo tako, da izboljšamo oz. razvije boljšo spletno stran, ki bo privabila več kupcev. 

Nanjo dodamo reklame, več slik, dejstev, pozitivnih priporočil in izkušenj naših kupcev. 

Skratka – treba jo je narediti bolj zanimivo od konkurence. 

Pri zapletih z zalogami si moramo pri dobaviteljih že rezervirati večjo količino izdelkov 

vnaprej oz. si zagotovimo več dobaviteljev, preko katerih bomo prodajali. 

Zaradi lažje prodaje, pa tudi mogočih reklamacij, se moramo o izdelkih in načinu delovanja 

pozanimati že prej. Prav tako moramo dobro preveriti dobavitelja, njegove prakse trgovanja, 

če se ne držijo dogovorov, rokov in podobno (DropShipTrading.com 2014d).  

Tudi glede na to, preko katerega vira se dropshipper odloči uresničevati svoj posel, obstajajo 

prednosti in slabosti. Pri delovanju preko eBaya in Amazona so prednosti v tem, da je lažji 

začetek, samo prijavi se, si pripravi seznam in lahko začne. Ker imata obe strani veliko 

obiskanost, ga bodo bolj verjetno opazili in mu ne bo treba iskati kupcev. Prav tako bo izbor 

izdelkov kar se da velik, ne bo mu treba skrbeti za trženje. Amazon ponuja tudi skladiščne 

kapacitete. 
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Slabosti so predvsem v tem, da je za delovanje preko njih treba plačati pristojbine, ki bodo 

dropshipperjem zmanjšale zaslužek. Največja pristojbina je pristojbina na uspeh, torej od 

prodanih izdelkov (lahko do 10 % ali več). Pri Amazonu sledijo vsem prodanim izdelkom, te 

podatke pa potem sami uporabijo za raziskavo tržišča in najboljših tržnih niš. Za to dejanje je 

bil Amazon tudi že obtožen, saj s temi dejanji potiska druge ponudnike z njihovih tržišč. Ker 

se razmere na tržnicah spreminjajo, je treba vedno znova pripraviti nove sezname izdelkov, 

pri čemer si dropshipperji sicer pomagajo z avtomatiziranimi programi, to pa je laže urejati 

sezname na svoji lastni spletni strani. Prav tako si ne morejo sami izbirati načina poslovanja, 

kot bi želeli, saj se morajo držati njihove politike oz. njihovih navodil o ureditvi strani, o 

komuniciranju s kupci, kako tržiti ipd. Torej imajo vse pod svojo kontrolo. V široki množici 

ponudnikov se bo dropshipper izgubil in verjetno ne bo imel stalnih kupcev, tako da je 

pomembno, da v vsakem nakupu čim več iztrži. Seveda pa je uspešnost odvisna od 

dropshipperjevega pristopa k poslu (raziskave in optimizacija), ki ga je opravil že pred 

začetkom prodaje, saj mu ta nudi prednost pred drugimi dropshipperji.  

Pri trženju preko svoje lastne spletne strani je optimizacija na strani ponudnika. Ustvari si 

lahko videz, kakršnega si želi, seznam je prilagojen njegovi tržni niši in kupcem, ki jih želi 

privabiti. Prav urejena spletna stran in prava tržna niša sta tista, ki bosta privabila kupce in, če 

bo kupce zadovoljila, bodo s tem pridobili tudi krog stalnih kupcev. Glede na že določena 

orodja, ki jih je mogoče uporabiti pri izdelavi, je spletno stran dokaj lahko izdelati. 

Priporočljivo je, da optimiziramo spletno stran tako, da je lepo vidna na iPhonu ali mobilnem 

telefonu, saj se velika večina nakupov izvede prav s teh naprav. Prednost lastne prodaje se 

kaže v tem, da ni treba odvajati raznih pristojbin drugim, ampak ostane celoten zaslužek pri 

ponudniku. Medtem ko je treba pri prejšnjih dveh upoštevati navodila, ki jih dropshipperju 

določijo, je pri lastni spletni strani odvisno od samega dropshipperja, ki se mora pri 

optimizaciji ozirati samo na kupce, da jim omogoči čim boljši pregled nad izdelki in pogoji. 

Po drugi strani pa je pri tem treba vložiti več dela, pa tudi več denarja, ki ga je treba vložiti v 

sam posel, glede na to, da bo dropshipper moral sam iskati izdelke, najboljšo tržno nišo, 

poskrbeti bo moral za marketing in oglaševanje, za konfiguracijo strani, za podporo itd. 

Odločitev za eno ali drugo platformo je odvisna predvsem od tega, kaj pričakujete od posla. 

Če gre tu za dodaten zaslužek, za hobi, potem je boljša rešitev preko eBaya ali Amazona, v 

primeru velikih poslov pa vsekakor preko svoje lastne strani, kjer se lahko stvari urejajo po 

svojih zamislih (Shopify b. l.a).  

Določene slabosti obstajajo tudi za ponudnike, katerih izdelki se prodajajo preko 

dropshippinga. Veliko podjetij namreč prodaja izdelke tako preko fizične trgovine kot tudi 

preko interneta – to imenujejo »Bricks-and-clicks« ali »Clicks-and-Mortar« poslovni model. 

Z obema možnostma se razširijo, zmanjšajo stroške in s tem povečajo dobiček. Dropshipperji 

objavljajo izdelke raznih ponudnikov na svoji spletni strani in posredujejo naročilo 

ponudniku, vendar imajo podjetja več dobička, če kupec kupuje preko njihove spletne strani 
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ali v njihovi fizični trgovini, zato sezonsko blago včasih vzamejo iz prodaje pod pretvezo 

razprodanega izdelka in ga dajo v ponovno prodajo, ko izdelek postane iskano blago. Večji 

ponudniki izdelkov imajo program, s katerim obračunavajo dropshipperju provizijo (tako 

nekateri obračunajo provizijo tudi v primeru klika reklame na njihovi spletni strani) ali če 

preko njih kupijo izdelek. Tako spodbujajo dropshipperje, da razširijo ponudbo in poskušajo 

povečati prodajo. Nekateri dobavitelji, kot so Waltmart.com, Amazon.com, eBay.com, imajo 

program, s katerim omogočijo izplačilo tudi do 70 % profitne marže dropshipperju, ki je 

prodal njihov izdelek (program Commission Junction in LinkShare). Dropshipperji so za 

ponudnike pomembni predvsem zato, ker ti pripomorejo k temu, da kupci vidijo izdelek, 

čeprav ga preko njih ne bi videli. 

Glede na zgoraj navedeno si podjetje zastavi tri vprašanja (Xiao, Chen in Chen 2009): 

 Ali se mu splača oglašati svoje izdelke preko dropshipperjev, ker bo s tem manj zaslužil 

(del zaslužka gre k dropshipperju)? Ponudnik ima namreč na svoji spletni strani 

avtomatizirano nastavitev, kdaj lahko dropshipper trguje z njegovimi izdelki in kdaj ne 

(gre predvsem za sezonsko blago, ki ga bo ponudnik rajši prodal sam, saj je po njem v 

času sezone večje povpraševanje in bo tako laže nadzoroval zaloge). 

 Kakšne nastavitve so potrebne za ponudbo zaloge, da bo lahko uskladil vsa naročila, saj 

teče prodaja po več kanalih? 

 V času sezone je dobavni rok zaradi povečane prodaje večji, zato je treba bolj skrbeti za 

zaloge, da izdelkov ne zmanjka. Glede na to, da jih prodaja več trgovin in so naročila tudi 

preko interneta, je treba zaloge dnevno popravljati in poskrbeti, da so izdelki vedno na 

zalogi.  

Stroški in zaslužek 

Zagon trgovine na spletu bo zahteval nekaj denarja, čeprav tega stroška ne bomo imeli, če se 

odločimo, da ne bomo imeli svoje strani, ampak bomo opravljali to dejavnost preko že 

uveljavljenih spletnih trgovin. Še vedno nam ostane strošek oglaševanja, npr. v socialnih 

medijih, reklamah, časopisih ... (DropShipTrade.com 2014e). 

Če dogovor z dobavitelji vsebuje klavzulo o tem, da lahko damo na izdelke svoje etikete, 

potem je tudi to strošek. Nimamo pa stroškov z zalogami, stroškov pakiranja in odpreme.  

Po drugi strani pa je zaslužek odvisen predvsem od tega, kakšne izdelke bomo prodajali, 

koliko bomo prodali in kako dobro smo si vso stvar zastavili. Seveda bo zaslužek večji glede 

na to, kakšno bo povpraševanje, koliko časa bomo dropshippingu namenili in podobno. Glede 

na to, da je naš zaslužek razlika med nabavno in prodajno ceno, lahko pri večjih oz. dražjih 

izdelkih iztržimo 5–10 % marže, pri manjših oz. cenejših pa tudi do 100 % marže. 
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Zaslužek je odvisen tudi od tega, ali nam bo dobavitelj dal odprte možnosti za ceno, ali bo že 

sam določil, po kakšni ceni naj se izdelek prodaja. Včasih že proizvajalci sami določijo 

priporočljivo ceno izdelkov in zahtevajo, da se prodajajo po tej ceni ali dražje. Ta najnižja 

cena omogoči dropshipperjem, da imajo zagotovljeno maržo, kar je velika prednost pri 

drugih, ki prodajajo iste izdelke. Dropshipper mora poskrbeti, da bo imel na svoji spletni 

strani dovolj veliko izbiro izdelkov; pri tem je treba izbrati izdelke, ki imajo dovolj marže, da 

je zaslužek večji. 

Ker si dobavitelj želi večjega trženja, kot ste ga zmožni dobiti s svojim delom vi, vam bo po 

vsej verjetnosti dal še kakšne pristojbine, kar bo povečalo vašo ceno izdelka, saj morate ta 

strošek, ki ga boste morali plačati, nekje unovčiti (Steve C. B. l.). 

Če boste prodajali izdelke preko že narejenih strani za dropshipping, vam bodo nekateri 

zaračunali stroške članstva; nekaj jih je sicer zastonj, večina pa vam zaračuna ali enkratno 

pristojbino, mesečno, letno ali večletno. Worldwide Brands na primer zahteva 299 dolarjev za 

trajen dostop, SaleHoo 67 dolarjev za letno članarino, Doba 60 dolarjev mesečno, 

KoleImports.com pa za uporabo strani ne zaračunava, če pa želite, vam za 50 dolarjev 

izdelajo spletno stran. Cena je pač odvisna od ponudbe in za boljše strani, kjer je več 

možnosti, je treba plačati več (Shopify b. l.d). 

Vsaj na začetku, preden posel steče, je treba vložiti v posel veliko časa. To v primeru 

dropshippinga predstavja oportunitetne stroške. 

Izobraževanje in potrebna znanja 

Za dropshipping je največjega pomena vsekakor obsežna priprava, v kateri velik del 

prevladuje raziskava tržišča, izdelkov in SEO. Ta del zavzame ob temeljitem pregledu zelo 

veliko časa, saj je treba vzpostaviti povezave z dobavitelji, ki jih je treba prej preveriti, najti 

primerno tržno nišo, raziskati same izdelke, ki jih bo naša spletna stran ponujala itd. 

(DropShipTrade.com. 2014e). 

Za samo spletno stran bomo rabili kar nekaj računalniškega znanja in poznavanje orodij za 

gradnjo spletnih trgovin, kot so Shopify, Pinnacle cart, Big Commerce, Magento ... 

(Zasluzi.net 2018b).  

Struktura vpletenih v posel 

Pri tem poslu so vpletene tri vrste ljudi – dobavitelji, dropshipperji in kupci.  

Dobavitelji so lahko sami proizvajalci izdelkov, trgovci na debelo ali pa tudi trgovci na 

drobno.  
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Najbolje je sodelovati s proizvajalci, saj ti naredijo izdelke in tako najbolje poznajo njihove 

lastnosti. Problem pri sklepanju posla z njimi je, da si ti želijo prodajo izdelkov na veliko, ne 

pa posameznih izdelkov, kot bi jih prodali dropshipperji, zato je z njimi težko skleniti posel. 

Ti rajši sodelujejo s trgovinami, saj bodo tam prodali več izdelkov, poleg tega jim je trgovina 

dolžna plačati izdelke ne glede na to, ali jih bodo prodali ali ne. Proizvajalci določijo nakupne 

pogoje. Za kupca je to najcenejši nakup, saj bo dropshipper na nabavno ceno dal samo maržo, 

med proizvajalcem in kupcem pa drugih posrednikov ni. Proizvajalci le manjši del prodajo 

neposredno kupcem (Hayes in Youderian 2013). 

Proizvajalci po drugi strani iz zgoraj omenjenih razlogov rajši prodajajo trgovcem na debelo 

ali drobno. Trgovci na debelo kupijo proizvode od proizvajalcev, jim dodajo maržo in jih dajo 

v prodajo kupcem ali trgovinam na drobno. Pri njih se dobijo izdelki širšega spektra in 

ponavadi pokrivajo celo tržno nišo izdelkov. Če dropshipper sklene podel z njimi, bo imel na 

izbiro večji nabor izdelkov, vendar pa ima že višje cene, zato bo sam lahko dodal manj marže 

na izdelke. Ti trgovci najraje poslujejo s trgovinami na drobno. 

Kupci so vsi, ki jih zanimajo izdelki določene tržne niše, na katere se je dropshipper 

specializiral. Kupci so v današnjem času kar precej razgledani in obogateni z internetnim 

znanjem, da si lahko ogledajo in precenijo več vidikov prodaje – od cen do privlačnosti 

spletne strani, dobavljivosti in podobno, zato je za dropshipperja zelo pomembno, da 

ustvarjanju spletne strani nameni precej časa in dela (prav tam). 

Dropshipper je lahko kdor koli, ki mu delo z internetom in trženjem ni tuje. Seveda je za to 

potrebnega veliko znanja, priprav, pogovorov z dobavitelji in tudi raziskav trga in izdelkov, 

vendar prav to znanje loči slabše dropshipperje od boljših. 

Za ta posel ni posebnih omejitev, zato so dropshipperji lahko tudi matere, upokojenci, pa tudi 

invalidi, če se seveda na ta posel spoznajo in obvladajo veščine, ki so za to potrebne. Torej 

vsi, ki si želijo poiskati zaslužek preko interneta in imajo dovolj časa, ki ga je za ta posel 

vsekakor treba imeti (DropShipTrade.com 2014a). 

Glede na organizacijsko obliko je mogoče posel izvajati kot (Shopify b. l.c):  

 samostojni podjetnik (pri tem s svojim premoženjem jamčiš za izgube); 

 družba z omejeno odgovornosti (bolj zaščitena možnost kot samostojni podjetnik), 

 delniška družba. 
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Slika 9: Pot nakupa po sistemu dropshippinga 

Izdelki 

V dropshippingu je nabor izdelkov ogromen, med najbolj prodajanimi so mobilni telefoni, 

majice (t-shirts), nakit, čevlji, ročne torbice, sončna očala, generična zdravila, razni 

računalniški pripomočki, lepotni izdelki, knjige, igrače in drugo. Vendar pa je za prodajo 

geneneričnih zdravil potrebno dovoljenje za trženje, za kar je treba izpolniti vrsto pogojev, 

tako da ta kategorija izdelkov ne more biti primerna za vsakega dropshipperja 

(DropShipTrade.com. 2014f). 

Najbolj primerni za prodajo so izdelki, ki jih pri nas v trgovini ni moč dobiti. To so hkrati tudi 

izdelki, ki se ne prodajajo v velikih količinah, so pa zato specifični in jih bo vsak najprej 

poiskal na internetu. 

Za boljšo prodajo moramo upoštevati nekaj nasvetov. Za dobro prodajo je najpomembnejša 

prava izbira izdelkov s primerno ceno. Kupec bo najprej opazil urejenost spletne strani, zato 

je ta izrednega pomena pri nakupu in se splača vanjo vložiti veliko dela. Kupci se pri nakupih 

manjših vrednosti laže odločijo za nakup preko interneta, pri nakupih za velike vrednosti pa 

bodo želeli vedeti kaj več o izdelku, če jim bo ustrezal, da bo izdelek v redu, da je trgovina, 

kjer bodo izdelke naročili, legalna in da v redu posluje (Shopify b. l.b).  

2.3 Mrežni marketing z dropshippingom 

Mrežni marketing z dropshippingom je večstopenjski način poslovanja, ki združuje temeljne 

lastnosti mrežnega marketinga in dropshippinga. Osnovni namen tega načina poslovanja je 

vnesti nekatere temeljne prednosti mrežnega marketinga v dropshipping. Te prednosti so 

izjemno hitra potencialna rast, predplačila, ki odpravljajo skrbi o neplačanih računih, in 

možnost rekrutiranja novih članov, kar omogoča dodatne donose.  

Omeniti moramo, da sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom zmeraj ne dropshippajo, 

ampak se poslužujejo tudi drugih procesov, kot je npr. cenovna arbitraža. Ti procesi so 

pogosto bolj enostavni, a so lahko prepovedani na nekaterih spletnih straneh.  

Celoten proces mrežnega marketinga z dropshippingom poteka preko spleta, kar bistveno 

izboljša fleksibilnost in učinkovitost procesa. Zaradi tega se za ta posel odločijo tudi ljudje, ki 

Stranka Naročilo Dropshipper Naročilo Dobavitelj 

D o s t a v a  
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sicer ne bi mogli opravljati dela na terenu, kot so starši z majhnimi otroki, ljudje, ki to 

dejavnost opravljajo kot sekundarni posel, in ljudje s telesnimi primanjkljaji (invalidi). Prav 

tako to omogoča zelo dobro poslovno priložnost nekoliko bolj zadržanim ljudem, ki bi imeli 

resne težave z osebno prodajo ali je sploh ne bi bili pripravljeni izvajati.  

Tako kot mrežni marketing tudi ta sistem temelji na mrežni strukturi in provizijskem sistemu. 

Provizijski sistemi so pri mrežnemu marketingu z dropshippingom zelo razvejani in gredo pri 

nekaterih sistemih v neskončnost, kar potencialno prinaša ogromne potencialne donose za 

posameznike, ki so rekrutirali veliko število ljudi.  

Ti sistemi običajno za možnost rekrutiranja od potencialnih mentorjev zahtevajo dodatno 

doplačilo. Iz tega je mogoče sklepati, da rekrutacija in širitev ni primarna naloga sistema.  

Sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom nimajo nikakršnih omejitev glede tipa in 

znamke izdelkov. To pomeni, da je mogoče prodajati kakršen koli izdelek, za katerega 

menimo, da ga bomo lahko prodali dovolj donosno. Izdelek lahko prav tako izhaja iz katere 

koli trgovine ali države.  

2.3.1 Zgodovina mrežnega marketinga z dropshippingom 

Mrežni marketing s dropshippingom je relativno nova oblika mrežnega marketinga, ki se je 

začela pojavljati po letu 2010. Pozen razvoj je v veliki meri treba pripisati tehnološkim 

oviram. Takšna podjetja običajno svojo poslovno dejavnost opravljajo preko spletnih strani, 

katerih strežniki morajo kopičiti velike količine informacij, kar pa je sedaj cenovno bolj 

dostopno in posledično ekonomično rentabilno za podjetja. Najstarejše podjetje tega tipa, ki 

ga je bilo mogoče najti, je Elite Dropshippershttp://elitedropshippers.com/, katerega poslovni 

model je zasnoval Cesar Ramirez in je bilo ustanovljeno leta 2011. Sam je trdil, da je to 

podjetje ustvaril, ker je iskal posel za svojo ženo, ki je bila zaposlena kot učiteljica in ni 

zaslužila veliko denarja. Ko ga je vprašala, kaj bi lahko delala od doma, je izrazila tri želje 

glede dela, ki bi ga opravljala. To delo je bilo mogoče delati za prenosnikom, ni vključevalo 

osebne komunikacije in zanj ni potreben telefon. Spomnil se je, da je večkrat na eBayu 

prodajal stare stvari in razmišljal o tem, kako bi lahko svoje delo poenostavil in odpravil nekaj 

težav s prodajo stvari v svoji lasti. Motilo ga je namreč, da je moral vedno sam v škatle 

pakirati stvari, ki jih je prodajal, sam je moral nesti pakete na pošto in preračunavati ceno 

poštnine; poleg tega pa doma nihče nima neomejeno količine krame, da bi iz tega lahko 

naredil velik posel. Na spletu je našel dropshipping, ki se mu je zdel dobra ideja, a mu je 

manjkala možnost pasivnega dohodka. Zato se je odločil v svojem sistemu združiti mrežni 

marketing in dropshipping. Kasneje sta nastali še dve podobni podjetji, in sicer DS 

Domination v letu 2014 ter Infinii v letu 2015, ki sta ju zasnovala Hitesh Junej in Kevin 

Hokoan. Koncept mrežnega marketinga je združitev dveh že obstoječih sistemov v nov 

sistem, ki bo imel prednosti obeh sistemov. Veliko ljudi se odloča med alternativnimi načini 

http://elitedropshippers.com/
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zaslužka preko spleta in mrežni marketing, dropshipping in affilative marketing so med 

najpogostejšimi.  

Z leti so podjetja spreminjala svoje delovanje in ga dopolnjevala z dodajanjem novih funkcij, 

kot je Springboard pri podjetju Infinii (DS Domination 2015), in s tem omogočila lažje 

uvajanje v posel. Slednja omogoča naročanje vnaprej izbranih izdelkov, med katerimi si lahko 

prodajalci izberejo svoje in jih potem Infinii naroči od proizvajalcev po nižji ceni, saj kot 

podjetje naroča večje količine. Prav tako omogoča, da te izdelke pošljejo domov prodajalcu in 

on ureja preprodajo; oni opravijo to v zameno za plačilo ali pa izdelek celo pošlješ v njihovo 

skladišče, kjer prodaš preko njihove spletne strani. Namen teh dodatnih funkcij je predvsem 

zmanjšati osip zastopnikov/dropshipperjev, saj jim ravno funkcije, kot so Springboard, na 

začetku pomagajo pokriti stroške in jih navdušijo nad dropshippingom. Seveda Springboard 

ni najbolj primeren za dropshipperje, ki imajo velik posel in obrnejo veliko denarja, saj 

Springboard omeji količino izdelkov glede na tip in število pri vsakem tipu. Springboard ima 

pri vsakem izdelku napisano ceno »sedeža« oz. pozicije za en izdelek (zakup enega izdelka), 

število prostih sedežev in število naročenih. Število sedežev, ki jih lahko posamezen 

dropshipper zasede, je v veliki meri odvisno od paketa naročnine, ki jo ima. Pri Prime je to 

pet sedežev naenkrat, pri Surge deset, pri Excel pa dvajset sedežev (DocDial.com 2015).  

Vsa tri podjetja so od nastanka deležna veliko kritik, ki so posledica slabih poslovnih praks. 

Te poslovne prakse obsegajo uporabo cenovne arbitraže (Investopedia b. l.) namesto 

dropshippinga (sicer le v nekaterih primerih), do zaračunavanja visokih naročnin za programe, 

katerih funkcije lahko na spletu najdemo tudi zastonj, in učnih programov (spletnih 

turtorialov), katerih vsebino prav tako na spletu najdemo zastonj, ter politik vračanja denarja, 

saj nekatera podjetja slednjega sploh ne vračajo v nobenih okoliščinah. Cenovna arbitraža je 

način prodaje, kjer naš dobiček izhaja iz razlike med dvema cenama. Primer tega je, ko nekdo 

na Amazonu najde poceni izdelek, ki je na neki spletni tržnici (npr. eBayu) bistveno dražji. 

Tako ta posameznik izdelek objavi na eBayu, ko pa nekdo želi ta izdelek kupiti, naročilo 

»preveže« na Amazon, od koder ta paket neposredno pošljejo prejemniku. Tako prejemnik 

dobi izdelek neposredno iz Amazona. Ta praksa je izjemno sporna, saj več spletnih strani 

(med njimi je tudi Amazon) ne dovoljuje te prakse. Uporabniki te prakse tako tvegajo, da jim 

Amazon suspendira trgovski račun. Kljub temu je praksa dobro razširjena, saj Amazon ne 

uspe nadzorovati dejanj vseh uporabnikov.  

2.3.2 Temeljne značilnosti mrežnega marketinga z dropshippingom 

Mrežni marketing z dropshippingom je način trženja. Članom omogoča doseganje relativno 

visokih donosov z njihovim delom in delom ljudi, ki jih mentorirajo. Sistem je narejen tako, 

da se članom sistema splača pomagati drugemu, saj bodo zaradi izjemno razširjene mrežne 

strukture tudi sami dobili provizije in točke poslovnega toka.  
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Proces trženja poteka preko spleta oz. bolj natančno preko spletnih tržnic, kot sta Amazon in 

eBay, ter drugih kanalov, kot so lastne spletne strani. To omogoča, da člani iz skoraj katerega 

koli dela sveta opravljajo svoj posel enako učinkovito ne glede na lokacijo ali državljanstvo. 

Zaradi relativno zahtevnih procesov trženja veliko članov ni najbolj uspešnih pri prodaji in 

zato poskušajo donose povečati preko drugih kanalov. To predstavlja promocija posla in 

rekrutiranje. Običajno je oboje združeno v eno, in sicer v obliki multimedijskih vsebin, v 

katerih potencialnim članov razlagajo prednosti sistema in jih kasneje rekrutirajo v sistem kot 

sam. 

Izdelke, ki jih prodajajo, si izberejo člani sami in se lahko tako hitro prebijejo na nov trg. Ti 

izdelki so lahko kakršne koli vrste (ki je legalna) in ni nobenih omejitev na količino, ki jo 

smejo člani prodati. Prav tako člani ne kupujejo izdelkov in jih ne skladiščijo, temveč jih le 

tržijo in prepošiljajo. 

Princip delovanja 

Vsak sistem MLM dropshippinga je nekoliko drugačen od drugih, a imajo kljub temu nekaj 

skupnih značilnosti. Postopek pri vseh je sestavljen iz naslednjih delov (Ramirez 2010): 

 trgovec na spletu poišče poceni produkt, ki ga želi prodati (Amazon ali druge sorodne 

spletne strani);  

 spremeni naslov oglasa tako, da ime oglasa vsebuje najpogostejše iskane fraze in besede, 

ki so v asociaciji s tem produktom; 

 objava oglasa na spletu z višjo ceno, kot je izdelek na prvi strani (eBay ali druge sorodne 

spletne strani); 

 prevzem denarja za nakup; 

 naročilo pri prodajalcu na naslov kupca. 

Postopek, ki je opisan zgoraj, v bistvu ni dropshipping, ampak cenovna arbitraža, kar pomeni, 

da v tem primeru ne kupujemo od proizvajalcev ali dropshipping posrednikov, temveč 

kupimo po nizki tržni ceni in poskušamo prodati po višji tržni ceni. To početje je sicer dokaj 

neučinkovito, saj nam tržna cena, četudi nižja, ne omogoča enakih donosov kot npr. cena, ki 

nam jo ponudi proizvajalec ali dropshipping posrednik.  

Nekatera podjetja, kot sta Infinii in DS Domanation, sicer ponujajo možnost dropshippinga, a 

je to omogočeno le ob nakupih dražjih produktov (naročnin) (DocDial.com 2015). 

Običajno so te oblike možnost vzpostavite lastne spletne trgovine (kot je bilo že omenjeno pri 

dropshippingu), kjer proizvode dobiš preko dropshiping strani ali funkcij, kot so Springboard. 

Pri bolj kompleksnih (predvsem dražjih) paketih naročnine so ponujene tudi druge možnosti, 

kot je npr. Amazon FBA oz. Fulfilment by Amazon, ki omogoča, da izdelke, ki jih hočemo 
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posredovati, v našem imenu shranjuje, pakira in razpošilja Amazon, kar nam omogoča 

hitrejše širjenje našega posla. 

 

Slika 10: Princip delovanja mrežnega marketinga z dropshippingom 

Vir: Weinstein 2014. 

Prednosti in slabosti 

Mrežni marketing z dropshippingom je kombinacija dropshippinga in mrežnega marketinga. 

Prednosti in slabosti tega načina prodaje so povezane z načini prodaje, ki ju združuje.  

Prednosti tega sistema so (Jolly 2013; Kim 2014): 

 Posamezniki, ki že imajo izkušnje s prodajo izdelkov na eBayu in podobnih spletnih 

tržnicah, se bodo hitro navadili na mrežni marketing z dropshippingom, saj je princip v 

bistvu enak. 

 Običajno so programi novačenja novih članov le dodatna možnost in niso obvezni, kar 

pomeni, da ni treba tvegati odnosov s svojimi prijatelji in sorodniki, da uspemo v poslu. 

 Ker se celotni programi odvijajo preko spleta, so nekoliko cenejši od navadnih programov 

MLM. 

 Prodajamo dejanske izdelke in ne vizij ali življenjskega stila (veliko MLM podjetij 

prodaja izdelke, ki so zelo povezani s specifičnim življenjskim stilom (npr. energijske 

tablice). 

 Lahko izberemo, katere produkte bomo prodajali, kar omogoča, da prodajamo izdelke, ki 

so nam zanimivi, ki so nam všeč, o njih več vemo, slednje pa posledično vodi do boljših 

poslovnih rezultatov. 
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 Začetni stroški posla so relativno nizki, saj je običajno treba plačati le prvo mesečno 

naročnino in ni treba kupiti začetnih kompletov izdelkov (starter packet). 

 Ni treba imeti zalog, kar nam omogoča, da se izognemo stroškom skladiščenja, prav tako 

pa nam to zniža oportunitetne stroške, saj lahko sedaj sredstva, ki jim imamo v likvidni 

obliki in ne v izdelkih, vložimo v boljše investicije. 

 Izdelkov, ki jih prodajamo, ni treba poslati, saj to naredi podjetje, preko katerega izvajamo 

dropshipping posel. 

 Praviloma ponudniki storitev mrežnega marketinga z dropshippingom ponujajo tudi lastna 

spletna orodja, ki omogočajo iskanje optimalnih besednih zvez za opisovanje izdelkov 

(več ogledov izdelka na spletu običajno pomeni tudi višjo prodajo). 

 Ponudniki ponujajo tudi navodila in izobraževanje, ki njihovih strankam omogočajo hitro 

privajanje na delovanje sistema. 

 Podpora ponudnikov je sicer najbolj pomembna za začetnike, ki na začetku še nimajo 

ustreznega znanja.  

 Imamo možnost, da sami izberemo svoj delovni čas (prodaja je deloma avtomatizirana in 

splet je na voljo 24 ur na dan). 

 Lahko se odločimo za različne stopnje glede na svoje želje in pričakovanja (višje stopnje 

omogočajo dostop do boljših orodij za pomoč, boljšega izobraževanja in dodatnih funkcij, 

ki jih na osnovni stopnji ni). 

 Posel poteka preko spleta, kar pomeni, da se fizično ni treba udeleževati raznih predavanj 

ali druženj. 

Slabosti tega sistema so (Kim 2014):  

 Osnovne stopnje omejijo število izdelkov, ki jih lahko tržimo, kar posledično omejuje 

potencialen dobiček. 

 Če je obseg naše prodaje relativno majhen, lahko provizije spletnim tržnicam in PayPalu 

bistveno zmanjšajo celoten zaslužek. 

 Celoten način delovanja večine ponudnikov mrežnega marketinga z dropshippingom je 

sporen in ni skladen s pravili nekaterih spletnih tržnic (zaradi cenovne arbitraže lahko npr. 

Amazon uporabniku zapre račun). 

 Večinoma ne ponujajo vračila denarja ali pa ga ponujajo le za prvi mesec (nekateri 

ponudniki ponujajo tako imenovane »starter bonuse«, da je začetek videti nekoliko bolj 

dobičkonosen). 

 Marže, pod katerimi je mogoče prodajati, so zaradi različnih dejavnikov zelo nizke, kar 

pomeni, da je treba za zaslužek dosegati velik obseg prodaje. 

 Celoten posel je zelo tekmovalen, saj ima veliko število ponudnikov. 

 Ni »get rich quick« plan, saj vsi sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom 

zahtevajo relativno veliko količino vloženega časa in dela. 

 Potrebno je celodnevno spremljanje cen izdelkov in se tem prilagajati. 

 Potrebujemo račun pri PayPalu ali kakšni podobni finančni storitvi. 



34 

 Pritožbe kupcev so lahko relativno zahtevno delo, saj smo zanje odgovorni sami in ne 

podjetje mrežnega marketinga z dropshippingom.  

 Dodatne funkcije, kot je Springboard, so le deloma učinkovite. 

Stroški in zaslužek 

Stroškov je pri mrežnem marketingu z dropshippingom relativno malo. Stroške je mogoče 

deliti na ponavljajoče in enkratne. Največji strošek predstavljajo naročnina in operativni 

stroški. Ti so ponavljajoči. Naročnine so praviloma razdeljene na več stopenj, pri čemer vsaka 

višja stopnja omogoča dodatne prednosti. Poleg naročnine nekatera podjetja zahtevajo 

mesečna doplačila za možnost uvajanja novih članov v sistem. Naročnine so razdeljene v 

različne stopnje, ki se začnejo z začetnim, naprednim in/ali »profesionalnim«. Večino podjetij 

zadnje stopnje sploh nima. Začetne stopnje stanejo običajno med 20 in 100 dolarji mesečno, 

napredne med 100 in 150 dolarjev, profesionalne pa okrog 400 dolarjev. Poleg naročnin 

nekatera podjetja za možnost rekrutiranja novih članov v podjetja zahtevajo tudi mesečno 

članarino, ki se običajno giblje okoli deset dolarjev na mesec (DS Domination 2013 in 2015; 

Otto 2015; Vanderbuilt 2016). 

Operativni stroški zajemajo stroške spletne strani (če jo imamo), razne provizije, ki jih je 

treba plačati pri vsaki transakciji, uporabo storitev, kot so Fulfilment by Amazon, in količine 

izdelkov, ki jih je treba kupiti pri dobaviteljih, da dosežemo kvoto (če jo sploh zahtevajo). 

Med operativne stroške je mogoče šteti tudi uporabo storitve Infinii Springboard pri podjetju 

Infinii. Ta omogoča, da Infinii v našem imenu kupi izdelke, ki jih dobavljajo (10–30 različnih 

izdelkov, sicer je odvisno od stopnje računa uporabnika), saj jih oni kupujejo v večjih 

količinah in jih posledično dobijo nekoliko ceneje. Enkratni stroški so v veliki meri odvisni 

od podjetja, saj nekatera podjetja slednjih skoraj nimajo (primer Infinii). Enkratni stroški so 

pogosto povezani z začetkom neke dejavnosti (začetek delovanja s sistemom nekega podjetja 

ali gradiva za nove člane (če sami delujemo kot mentor)). Začetna vplačila so v celoti odvisna 

od podjetja samega (večina jih sploh nima) in se razlikujejo glede na stopnjo, ki si jo 

posameznik izbere. Običajno to znaša nekje 400 dolarjev za osnovno raven in 600 dolarjev za 

napredno raven. Poleg tega nekatera podjetja zahtevajo tudi enkratno plačilo (približno 200 

dolarjev) za literaturo, s katero lahko kot mentor učimo ljudi, ki smo jih rekrutirali v sistem 

(DS Domination 2013 in 2015; Otto 2015; Vanderbuilt 2016). 

Poleg omenjenih stroškov veliko težavo predstavljajo tudi stroški Pay Pala in eBaya, ki jih 

večina uporabnikov uporablja. Tako je treba plačati oglase, ki so objavljeni na spletnih 

tržnicah (vse spletne tržnice ne zahtevajo plačila) in stroške transakcij, ki pa so odšteti le po 

uspešni prodaji. Poleg tega lahko posameznik odpre tudi svojo spletno trgovino, kar 

predstavlja še večji strošek, a slednja ni obvezna in tudi ni tako pogosta (običajno pri bolj 

uspešnih prodajalcih). 
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Zaslužek je v bistvu to, kar zaslužimo s prodajo in novačenjem ljudi v posel, odštete so 

naročnine in drugi stroški, ki jih imamo s poslom. Sam posel se izplača, če imamo res veliko 

prometa, da dropshipperju ostane zajeten delež. Če dropshipper naredi veliko posla, pa je 

zaslužek tudi v nagradah in bonusih, ki jih dobi od podjetja, preko katerega posluje. Nagrad 

so na žalost deležni le malokateri, saj je do stopenj, ki jih nagrajujejo, težko priti.  

Provizije podjetjem se prav tako razlikujejo. Npr. Elite Dropshippers zahtevajo za prvo 

stopnjo 50 % provizije in 10 % provizije na drugi stopnji, DS Domination imajo za doplačilo 

možnost delovanja v podružničnem programu, za deset stopenj pa različne stopnje provizije 

(DS Domination 2013 in 2015; Otto 2015; Vanderbuilt 2016). 

Izobraževanje in potrebna znanja 

Pri mrežnem marketingu z dropshippingom kakšnih bistvenih znanj, razen nekaj 

računalniških znanj, ne potrebujemo, saj nam že podjetje s svojimi navodili in izobraževanji 

omogoči prvi korak v posel. Ponudijo tudi lastna spletna orodja za začetek posla, s katerimi 

olajšajo začetek dropshipperjem. Največje znanje pridobimo kar med delom, saj z leti 

postanemo boljši, ker sami vidimo, kaj smo storili narobe ali kje bi lahko kakšno stvari 

izboljšali ali pa se celo usmerili na druge tržne niše oz. izdelke, ki se bolje prodajajo. To 

pridobimo z izkušnjami, ki tu največ pomenijo. 

Za mrežni marketing z dropshipingom člani večino podatkov dobijo na spletnih straneh 

podjetij, za katere trgujejo. Ta podjetja jim omogočajo vso podporo v znanju in veliko 

količino literature. Nekatera znanja lahko člani dobijo tudi od svojih mentorjev, če so v sistem 

vstopili preko mentorja. Mentorji so običajno pripravljeni pomagati, saj sami od prodaje iz 

nižjih ravni dobivajo provizije in točke poslovnega volumna, ki jih potrebujejo, da bi dosegli 

višji bonus. 

Ko posamezen član razširi svoj posel na višjo raven, potrebuje še znanja dropshippinga iz 

tujih virov (iz tujine), ki jih delno pridobi na spletu, delno iz literature in iz vsakodnevne 

komunikacije z drugimi uspešnejšimi trgovalci. 

V nadaljevanju navajamo primer izobraževanja, ki ga ponuja Infinii. 

Infinii ima tri vrste paketov, katerih naročnina se razlikuje po tem, kaj ponujajo. Prvi paket 

Prime stane mesečno 49,95 dolarjev in ponuja naslednja izobraževanja (Tom W. 2016): 

 navodila za ustvarjanje računa na eBayu (naučimo se izbrati predmet za prodajo – kako 

najti elemente na Amazon; kaj storiti, če je zaloga prevelika; kako ustvariti svoj oglas, 

kako nadzorovati prodajo, kako nuditi podporo uporabniškim strankam in odpraviti 

napake, kako širiti in kako upravljati podjetje ...); 
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 navodila za ustvarjanje računa na eBayu (kako uporabimo aplikacijo Amazon, naučimo se 

osnov nakupovanja preko Amazona, osnov pakiranja in dostave, osnovne strategije 

združevanja in trendov, kako širiti posel navzgor); 

 kako ustvarjati račun na splošno, npr. na svoji spletni strani (kako dodajati oglase, 

posebne strategije, mednarodne strategije ...); 

 prav tako nudijo programsko opremo, in sicer Advanced Listing Creator, Bonanza Listing 

Creator, Eloquent Product Research, s katero bomo laže iskali izdelke in raziskovali 

tržišče. 

Drugi paket Surge stane mesečno 149,95 dolarjev in ponuja že naprednejša izobraževanja 

(prav tam): 

 napredno učenje o tem, kako spletno prodajati (naučimo se, kako priti na vrh iskanih 

izdelkov na eBayu, kako preko socialnih strani na eBayu povečati prodajo, kako izkoristiti 

možnosti na eBayu za povečanje dobička pri prodaji s pomočjo profesionalnih strategij, 

kako si ustvariti večji promet z uporabo ključnih besed ...); 

 kaj narediti za povečanje prometa (kako pri prodaji uporabiti Facebook – reklame in 

objave, kako slediti nakupom strank, kako preko Amazon PPC (Pay Per Click) in You 

Tube PPC (Pay Per Click) oglaševati svoje izdelke ...); 

 omogočijo dodatne platforme za e-trgovino: Shopify in Woo Commerce; 

 ponujajo napredne analitike (učenje analiziranja in strategij, učenje, kako prepoznati 

trende in sezonske izdelke, kako uporabljati programsko opremo Anal) s programsko 

opremo za analitiko in vpoglede. 

Tretji paket Excel stane mesečno 399,95 dolarjev in ponuja najbolj napredna izobraževanja 

(prav tam): 

 naučijo, kako najbolje izkoristiti delo podrejenih članov, kako izbrati svoje izdelke in 

kako na Amazonu kreirati svojo vejo izdelkov; 

 poleg že prej naštetega podajo še navodila pri delu s popusti, kako slediti prodaji z 

naprednejšimi orodji, kakšen je postopek pri vračilu gotovine ...; 

 nudijo še naprednejšo programsko opremo: Inventory Management, Amazon Repricer. 

Vsa izobraževanje imajo posneta na video in v pdf formatu. 

Struktura vpletenih v posel 

Struktura sistemov mrežnega marketinga z dropshipingom je odvisna od sistema, ki mu 

pripada. Tako kot vsi navadni sistemi mrežnega marketinga je tu sistem dokaj podoben. S tem 

impliciramo na to, da so ti sistemi prav tako večstopenjski, čeprav za razliko od navadnih 

sistemov mrežnega marketinga tu rekrutacija novih članov ni obvezna, pri nekaterih pa je 

treba za možnost rekrutiranja celo doplačati. Večinoma se širijo v globino in širino (Otto 

2015). 
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Sistemi se zelo razlikujejo po stopnji kompleksnosti. Nekateri (npr. Elite dropshippers) so 

izjemno enostavni in imajo zelo jasne pogoje in sistem nagrajevanja. Drugi so izjemno 

kompleksni in omogočajo več stopenj in načinov rekrutiranja, ogromno število različnih tipov 

bonusov, zbiranja točk (npr. Infinii ima tako imenovan BV (busssines volume), na podlagi 

katerega dobivamo izplačila, bonuse in rastemo v rangih).  

Izdelki 

Izdelki so pri mrežnem marketingu z dropshippingom dokaj raznoliki. V veliki meri sistemi 

ne določajo obveznih izdelkov, tako da lahko dropshipperji trgujejo s katerimi koli izdelki, s 

katerimi bi lahko trgovali pri dropshippingu kot takem. Praviloma pa podjetja priporočajo tipe 

izdelkov, s katerimi je smiselno trgovati.  

Poleg izdelkov, ki smo jih že omenili, nekateri sistemi mrežnega marketinga z 

dropshippingom uporabljajo tudi posebne sisteme, pri katerih podjetje v zameno za plačilo 

omogoči zakup ali nakup izdelka. Primer tega je funkcija Springboard pri Infinii. Ta 

omogoča, da več posameznikov skupaj kupi enake izdelke in tako slednje dobavi po nižji 

ceni, kar udeležencem prinaša večji dobiček. V teh primerih so običajno to izdelki, za katere 

Infinii oceni, da se bodo dobro prodajali. Običajno so to igrače ali manjši izdelki za vsak dan. 

Praviloma so ti izdelki tudi relativno poceni (Singh 2015). 
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3 PRIMERJAVE OBLIK PRODAJE 

V tem poglavju bomo primerjali po dva načina poslovanja glede na poslovni model in način 

nagrajevanja. Primerjava med vsemi tremi zaradi različnega poslovanja ni mogoča, mogoča 

pa je primerjava med mrežnim marketingom in mrežnim marketingom z dropshippingom v 

delu poslovanja, ki se nanaša na mrežni marketing, in med droppshippingom in mrežnim 

marketingom z dropshippingom v delu poslovanja, ki se nanaša na dropshipping. 

3.1 Mrežni marketing – mrežni marketing z dropshippingom 

Prikazati želimo razlike in podobnosti poslovanja obeh modelov. Pri mrežnem marketingu je 

mreženje prvotnega pomena, čeprav je zaslužek tudi pri prodaji njihovih izdelkov, medtem ko 

je pri mrežnem marketingu z dropshippingom mreženje sekundarnega pomena, saj je njegovo 

bistvo v prodaji, mreženje pa je le v pomoč pri izboljšanju zaslužka. 

3.1.1 Primerjava poslovnega modela 

Mrežni marketing z dropshippingom in mrežni marketing imata več istih principov in tudi 

nekaj bistvenih razlik. Sistem mreženja in rekrutacije novih zastopnikov sta relativno podobna 

pri obeh sistemih. Prav tako so si podobne strukture vpletenih v posel. Sistemi mrežnega 

marketinga z dropshippingom sicer običajno nagrajujejo na več ravneh kot sistemi mrežnega 

marketinga in so nekoliko bolj fleksibilni. Za oba je značilno, da urejajo srečanja in javne 

prireditve, na katerih podeljujejo nagrade. 

Za nobenega od teh dveh modelov ne potrebujemo posebnega poslovnega prostora. 

Sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom in sistemi mrežnega marketinga se 

razlikujejo glede na namen. Podjetja, ki se ukvarjajo z mrežnim marketingom, običajno tržijo 

svoje produkte. Sistem mrežnega marketinga so ta podjetja izbrala, ker v njem vidijo 

učinkovit način za prodajo svojih izdelkov. Običajno gre tu za manjše izdelke, ki so potrošne 

narave. Poleg tega ta podjetja včasih izdelke ne le tržijo, ampak jih tudi sama proizvajajo. 

Prav tako nekatera izmed teh podjetij tržijo svoje izdelke preko drugih prodajnih kanalov 

(trgovine, spletna prodaja itd.).  

Podjetja, ki se ukvarjajo z mrežnim marketingom z dropshippingom, ne tržijo svojih izdelkov. 

V primerjavi z mrežnim marketingom je tu na izbiro širši nabor izdelkov, saj dropshipper ni 

vezan na izdelke enega samega podjetja. Cilj teh podjetij ni prodaja izdelkov, temveč delujejo 

bolj kot izobraževalna podjetja in posredniki, ki potencialnim dropshipperjem pomagajo pri 

hitrejši in bolj učinkoviti izvedbi posla. Poleg tega za razliko od bolj tradicionalnih oblik 

dropshippinga omogočajo dropshipperjem, da z mrežno strukturo dosežejo nekaj pasivnega 

dohodka, saj ima en mentor lahko veliko zastopnikov, ki delajo »za njega«, kar mu omogoča, 
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da preseže svoje omejitve, kot so omejena količina časa in v nekaterih primerih omejeno 

znanje.  

Zaradi te bistvene razlike si lahko zastopniki podjetja, ki se ukvarja z mrežnim marketingom z 

dropshippingom, sami izberejo, katere izdelke bodo prodajali, kar jim omogoča veliko več 

fleksibilnosti. Sicer v redkih primerih podjetja tudi omogočijo izbor izdelkov za dropshipping 

(npr. Infinii omogoča izbor enega izmed nekaj deset izdelkov s storitvijo Springboard), a tudi 

ti izdelki niso povezani s podjetjem, ki tu deluje le kot posrednik.  

Podjetja, ki se ukvarjajo z mrežnim marketingom z dropshippingom, svojim zastopnikom za 

razliko od podjetij, ki se ukvarjajo z mrežnim marketingom, ne omogočajo nobene logistične 

podpore (z izjemo Springboard), ne omogočajo izobraževanja o izdelkih, ker to zaradi načina 

delovanja ni mogoče (izdelke si zastopniki izberejo sami). Prav tako svojim zastopnikom ne 

omogočajo nobene podpore v primeru pritožb strank nad izdelki, saj izdelki, ki jih njihovi 

zastopniki tržijo, niso njihovi, temveč so kateri koli, ki jih zastopniki želijo prodati. 

Pri mrežnem marketingu je obvezen nakup literature, pri mrežnem marketingu z 

dropshippingom pa je plačljiva mesečna naročnina. Pri mrežnem marketingu mora zastopnik 

kupiti izdelke in jih potem sam prodati, pri mrežnem marketingu z dropshippingom pa se 

prodaja opravi preko samega podjetja. 

Zaradi narave dela (dropshipping poteka za računalnikom) imamo tudi nekoliko večjo 

fleksibilnost delovnega časa in prostora dela. Prednost je tudi v tem, da nam ni treba delati z 

ljudmi, kar nekaterim predstavlja velike težave. 

Pri obeh poslovnih modelih je novačenje novih članov dodaten vidik, ki ni obvezen, je pa 

vsekakor priporočljiv, saj je pomemben korak k napredovanju in tudi dodatnemu zaslužku. 

Razlika med poslovnima modeloma je tudi v tem, da je za mrežni marketing značilna prodaja 

na domu, razni party plani, na sejmih, prireditvah, telefonsko, medtem ko je mrežni marketing 

z dropshippingom omejen na spletne strani. S tem v povezavi smo pri mrežnem marketingu 

omejeni predvsem s časom, saj za takšne dejavnosti porabimo ogromno časa, pa tudi denarja, 

medtem ko lahko pri mrežnem marketingu z dropshippingom na spletu ves čas nadzorujemo 

zadeve ne glede na to, ali smo v tistem trenutku prisotni ali ne. 

Poslovna modela sta izdelana tako, da se tudi ženske rade vključijo v posel, saj jim omogoči 

prilagodljiv delovni čas, ki ga lahko uskladijo z družinskim življenjem, predvsem pri 

mrežnem marketingu z dropshippingom, kjer lahko delo opravljajo doma, za računalnikom. 

Iz navedenih razlik je mogoče ugotoviti, da mrežni marketing z dropshippingom omogoča 

veliko več fleksibilnosti pri izbiri delovnega časa, delovnega mesta in izdelkov, ki jih želimo 

tržiti, a nam v zameno podjetje ne omogoča takšne stopnje podpore, kot jo dobimo v podjetju 

z mrežnim marketingom. 
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3.1.2 Primerjava modela nagrajevanja 

Nagrajevanje se lahko zelo razlikuje že med samimi sistemi mrežnega marketinga z 

dropshippingom, kot tudi med obema sistemoma. Razlike med sistemi nagrajevanj se 

razlikujejo in lahko vključujejo le izplačila na promet do bonusov, denarja, potovanj ali pa v 

stvareh (npr. posebni avtomobili ...). Podjetja raje nagrajujejo zastopnike s takšnimi 

nagradami, ki zanje pomenijo reklamo (torej kot draga potovanja, posebni avtomobili, 

status …), kot z denarjem. Najbolj enostavni sistemi za nagrajevanje uporabljajo izplačilo 

provizij glede na stopnjo, katere zastopnik je. Nekoliko bolj kompleksni sistemi vključujejo še 

kakšne bonuse. Ti bonusi so v sistemih mrežnega marketinga običajno izplačani glede na 

količino prometa, rekrutacijo in nakupi izdelkov podjetja. Te bonuse lahko zastopnik tudi 

izgubi, če njegova dejavnost pade pod želeno raven (npr. da ostane brez bonusa, če vsak 

mesec ne kupi za 100 evrov izdelkov). Pri sistemih mrežnega marketinga z dropshippingom 

so nekateri bonusi enaki, nekateri pa se razlikujejo. Ker sistemi mrežnega marketinga z 

dropshippingom ne uporabljajo izdelkov podjetja, nakup izdelkov ne pride v poštev. 

Najpogostejši tipi bonusov so bonus za hiter začetek, začetniški bonus, razširitveni bonusi (za 

rekrutacijo novih članov), bonusi za doseganje novih stopenj, bonusi za globalno rast itd. 

Sistemi mrežnega marketinga se sicer delijo na večstopenjske sisteme, večstopenjske sisteme 

z možnostjo odcepitve, matrične sisteme. Pri sistemih mrežnega marketinga z 

dropshippingom so najbolj pogosti večstopenjski sistemi. Za razliko od sistemov mrežnega 

marketinga nekateri izmed teh sistemov nimajo omejitev in jih lahko neomejeno širimo tako v 

širino kot v globino. Različnost nagrajevanja se kaže tudi v tem, da nekatera podjetja 

nagrajujejo zastopnike, ki več prodajo, druga pa tiste, ki gradijo velike skupine. 

Sistemi, ki delujejo na takšen način, običajno uporabljajo merilo BV (poslovni obseg), ki 

predstavlja vrednost vseh v sistem vloženih sredstev (prodaja + naročnine). V teh primerih se 

mentorju ves BV njegovih zastopnikov šteje kot njegov BV in na podlagi slednjega napreduje 

in dobiva bonuse ter nagrade. 

3.2 Dropshipping – mrežni marketing z dropshippingom 

Prikazati želimo razlike in podobnosti obeh modelov, katerih skupni del je dropshipping, torej 

prodaja izdelkov, ki fizično niso pri prodajalcu.  

3.2.1 Primerjava poslovnega modela 

Vse vrste dropshippinga so si dokaj podobne. Omeniti moramo, da nekateri sistemi mrežnega 

marketinga z dropshippingom uporabljajo cenovno arbitražo in ne dropshippinga.  
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Oba sistema generirata vrednost s prodajo izdelkov na spletu. Te izdelke pri dropshippingu 

ponudnik na splet objavi in v primeru naročila izdelke pošlje neposredno od svojega 

dobavitelja k svojemu kupcu. Kupec ponudniku nakaže denar, ta pa nakupno ceno nakaže 

dobavitelju, sam pa obdrži razliko kot dobiček. Za razliko od dropshippinga pri cenovni 

arbitraži ponudnik izdelek najde na Amazonu ali eBayu ter ga potem pošlje na drugo spletno 

tržnico, sam pa pobere razliko v ceni. Opisana praksa ni dovoljena in posledično Amazon več 

ponudnikom ukine njihove trgovalne račune.  

Največja razlika je ravno med tema načinoma. V primeru dropshippinga ponudnik običajno 

uporablja dropshipping, pri mrežnem marketingu z dropshippingom pa ponudniki pogosto 

uporabljajo cenovno arbitražo. Razlog za to je dokaj enostaven. Cenovna arbitraža je nekoliko 

bolj enostavna in posledično se sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom odločajo 

zanjo, saj je začetnike veliko laže naučiti tega načina, kot jih je naučiti dropshippinga. 

Nekateri sistemi tudi uporabljajo dropshipping, a le na višjih ravneh, ko imajo zastopniki že 

več izkušenj. Eden izmed razlogov za tak način je tudi dejstvo, da je cenovna arbitraža manj 

donosna kot dropshipping in tako lastniki sistemov mrežnega marketinga z dropshippingom 

laže prikažejo razliko med njihovimi cenejšimi vstopnimi paketi in dražjimi paketi, kjer 

zastopnike naučijo dropshippinga. 

Razlika poslovnega modela se izraža tudi v strukturi. Dropshipper dela sem zase in zasluži 

toliko, kot naredi. Pri zastopniku pa na njegov zaslužek vpliva veliko več dejavnikov. Del 

svojih donosov mora izplačati podjetju ali mentorju (v nekaterih primerih celo obema), a dobi 

razne bonuse, nagrade, provizije od svojih zastopnikov, kar mu omogoča, da poleg svojega 

aktivnega dela dohodka ustvari še pasivni prihodek, ki mu omogoča, da služi tudi preko 

drugih in ne v celoti le z donosom iz svojih prodaj. To teoretično zastopniku omogoča, da v 

primeru velikega števila lastnih zastopnikov zasluži nekajkrat več, kot bi lahko zaslužil, če bi 

v celoti delal sam, saj ima omejeno znanje in je časovno omejen.  

Velike razlike so očitne tudi v samem postopku izobraževanja. Dropshipper si mora sam najti 

vire, iz katerih se bo učil, medtem ko sistemi mrežnega marketinga z dropshippingom svojim 

zastopnikom priskrbijo temeljno literaturo in relativno veliko količino pomoči, da se hitreje 

privadijo poslu in postanejo bolj uspešni. Zastopniki, ki v sistem vstopijo preko mentorja, se 

lahko izjemno veliko naučijo tudi od njega, slednji jim lahko tudi svetuje in jim pomaga, saj 

se njihov uspeh odraža tudi v provizijah, ki jih dobi on, in ga to tudi motivira.  

Pri mrežnem marketingu z dropshippingom je dodatna možnost mreženje, torej novačenje 

ljudi v sistem, pri dropshippingu te možnosti ni. 

Obema modeloma je skupno to, da ne potrebujeta skladiščnih prostorov, ni pakiranja in 

transporta izdelkov. Vendar je dropshipper pri tem prepuščen svoji iznajdljivosti, medtem ko 

pri mrežnem marketingu prodaja z dropshippingom poteka preko podjetja.  
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3.2.2 Primerjava modela nagrajevanja 

Pri dropshippingu je nagrajevanje dokaj enostavno. Dobiš toliko denarja, koliko narediš. Ker 

nisi odvisen od nikogar, je vse, kar ostane po transakciji, tvoj dobiček. Večji zaslužek je že 

sam po sebi nagrada za opravljeno delo, zato vsak dropshipper teži k temu, da čim več proda. 

Mrežni marketing z dropshippingom pa je nekoliko bolj kompleksen. Obstaja veliko različnih 

načinov nagrajevanja, med njimi so najpogostejša izplačila bonusov, napredovanja, razni 

dodatki v obliki provizij, do potovanj in celo avtomobilov. Pri mrežnem marketingu z 

dropshippingom je tudi nagrajevanje odvisno od samega dela dropshipperja (od prodaje in 

novačenja), saj mu to prinaša točke, po katerih podjetja nagrajujejo. Čeprav se zdijo nagrade 

velike, pa za to potrebnega ogromno časa in veliko vloženega dela, da si nagrade sploh 

deležen, tako da je bonus ali nagrada zares zaslužena. 

Primer nagrajevanja imajo dodelan pri Infinii, kjer imajo sestavljen načrt nagrajevanja, po 

katerem je najvišja stopnja skoraj nedosegljiva oz. je za doseženo stopnjo res potrebno tako 

mreženje, pri katerem morajo biti vsi člani aktivni, prav tako pa potrebujejo zares veliko 

prodajo. Pogoj za pridobitev nagrad je aktivno partnerstvo, uspeh pri prodaji in število članov, 

ki jih kot zastopnik uvedemo v posel. Nekaj nagrad se odraža v obliki popusta (npr. 

Jumpstart), raznih bonusov ali provizij, druge pa v obliki napredovanj. Sam sistem ima v 

potankosti izdelan načrt napredovanj, tako da lahko ob vztrajnem novačenju novih članov 

napredujejo preko raznih stopenj managerjev (za vsako napredovanje potrebujemo poleg 

aktivnega članstva še tri nove aktivne člane), direktorjev do ambasadorjev (tudi do teh stopenj 

pridemo preko novačenja in aktivnega sodelovanja pri prodaji). Da dosežeš najnižjo stopnjo 

ambasadorja, moraš pomagati že 500 svojim priključenim partnerjem do stopnje regionalni 

manager, potrebno pa je tudi aktivno sodelovanje vseh partnerjev, kar pomeni, da so te 

stopnje res težko dosegljive. 
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4 KONCEPT MREŽNEGA MARKETINGA Z DROPSHIPPINGOM, KI BI BIL 

PRIMEREN ZA SLOVENSKO TRŽIŠČE 

Izdelava najučinkovitejšega modela spletne prodaje z mreženjem izhaja iz nekaterih raziskav, 

ki so jih opravili, da bi ugotovili, kakšne navade imamo, kako bo spletno nakupovanje 

napredovalo in kaj se najbolj prodaja, kar je ključno za ponudbo in posledično za naše 

poslovanje (Svatina Lorenci 2017).  

Model je izdelan po ameriškem konceptu mrežnega marketinga z dropshippingom podjetja 

Infinii, seveda pa je prirejen na evropske razmere. Bistvo tega sistema je, da prodaja poteka 

brez lastnih zalog, saj izdelke kupcem dostavlja dobavitelj. Ustanovitelj podjetja ne bo 

neposredno posegal v prodajo, ampak bo članom z navodili, virtualnimi in/ali fizičnimi 

srečanji, svetovanji in drugim omogočil delo. To je prodaja, kjer se ukvarjamo z digitalnimi 

izdelki, ne s fizičnimi. 

Vzpostavitev sistema bi potekala v naslednjih korakih: 

 izdelava spletne strani, prek katere bi članom omogočili nakupe in hkrati mreženje; 

 v okviru spletne strani bi izdelali program, preko katerega bi člani lahko trgovali, in jim 

hkrati tudi ponudili možnost, da prodajo v njihovem imenu tudi opravimo (kot je Infinii 

naredil Springboard in s tem omogočil članom lažje uvajanje v posel); 

 izdelati je treba listo izdelkov, s katero bodo člani na začetku trgovali, in se z dobavitelji 

dogovoriti za nižje cene za te izdelke (glede na naročanje večje količine bi lahko dobili 

količinski popust); 

 izdelava navodil za delo, ki bodo članom v pomoč pri trgovanju; 

 izdelava načrta nagrajevanja; 

 poskrbeti je treba za srečanja, s katerimi bomo članom pomagali; 

 potrebno je pravilno oglaševanje, s katerim bomo pridobili čim več članov; 

 pripraviti je treba več paketov, med katerimi bodo člani lahko izbrali zanje 

najprimernejšega; 

 sistem je treba izdelati tako, da bo primeren tudi za tablice in mobilne telefone. 

Glede na to, da je Slovenija majhno tržišče, bi bil prvi pogoj, da je spletna stran izdelana za 

širše območje, torej za Evropo. Kljub temu, da v Sloveniji spletno nakupovanje narašča, 

sistem ne bi mogel biti uspešen, saj bi bil trg premajhen tako z vidika prodaje kot tudi z vidika 

mreženja. V Evropi imamo kar nekaj dropshipping podjetij, preko katerih bi lahko izvajali 

dropshipping (med njimi so DH Gate, TMart, Deal Extreme, Big Buy, Miniln the Box, Bang 

Good, Salehoo, Worldwide Brands, Doba, Wholesale Central, Dropship Direct, Sunrise 

Wholesale, Wholesale 2B, National Dropshippers, Inventory Source, Megagoods ..., vendar 

večinoma izvirajo iz drugih delov sveta – večinoma iz ZDA, evropskih pa je zelo malo, npr. 

esources.co.uk ali TB trade). Zaenkrat so v Sloveniji najbolj priljubljene spletne strani 
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Aliexpress, eBay in Amazon, ki sicer niso evropske, vendar so zaradi obsežnosti izdelkov in 

nasploh spletnih strani najbolj znane (Verderber 2016d). 

V Evropi že obstajajo spletne strani, ki za plačilo ponujajo navodila za dropshipping in 

platforme, nimamo pa še koncepta, ki bi ponujal dropshipping in mreženje hkrati. Pri nas bi 

bila možnost ponudbe izdelkov preko Bolhe, če nimamo spletne strani, dropshipping pa bi 

morali izvajati preko kakšnega drugega dropshipping podjetja. Mreženje je dodatni bonus, ki 

prinese dodaten zaslužek tako članom kot tudi podjetju, ki tak sistem uvede.  

Prodaja poteka po tako imenovanem nakupnem ciklu oz. prodajnem lijaku, ki je sestavljen iz 

štirih točk. Prva točka je ozaveščenost, potreba človeka, da nek izdelek ali storitev potrebuje. 

Druga točka je, da mora to poiskati, zato je prva možnost, da to poišče na internetu. Ta mu bo 

ponudil več možnosti, kar ga bo privedlo do tretje točke, torej raziskave, saj bo lahko izbiral 

med več različnimi možnostmi, da pride do končnega izdelka ali storitve. Četrta točka je 

nakup (Safko 2010, 90–93). 

Za začetek bi bilo treba izdelati spletno stran, kot jo imajo DS Domination ali Iinfinii, preko 

katere bi se vse dejavnosti izvajale. Že sama spletna stran mora biti izdelana tako, da bo 

privabila ljudi k sodelovanju, in jih mora prepričati, da je preko njih moč uspešno opravljati 

poslovanje. Spletna stran naj bi omogočala poslovanje preko te spletne strani ali pa naj bi jim 

dala navodila za ureditev svoje spletne strani.  

Navodila naj bi vsebovala podrobno obrazložitev, kako naj bi bila spletna stran izdelana in 

kako naj bi bila urejena navigacija, s katero bo kupec najlaže opravil nakup. Navigacija mora 

namreč kupcu sporočiti, v katerem strukturnem delu je, mora mu dati osnovne informacije o 

blagovni znamki ali o podjetju (v njej lahko izpostavimo tudi ključne prednosti, ki jih 

ponujamo pri nakupu, ali pa na vidno mesto damo oznako zaupanja), z njo mora biti 

omogočena čim enostavnejša možnost iskanja izdelkov, imeti mora iskalnik, s katerim bo 

moč izdelek laže najti ... Mogoče bi bilo pri navodilih za izdelavo spletne strani treba novim 

sodelavcem tudi namigniti, da je pomembno, da imajo na svoji spletni strani objavljena 

mnenja kupcev, saj kupci te najprej preverijo, še posebej, če je izdelek novejši in ga ne 

poznajo. Pozitivna mnenja bodo vplivala tudi na to, ali se bo kupec odločil za nakup v njihovi 

spletni trgovina ali pa bo iskal izdelek drugje (Verderber 2016e).  

Spletna stran naj bi bila po že prej navedenih navodilih tako razdeljena na domačo stran 

(awareness page), na kateri bi kupci že takoj opazili, kaj je v prodaji. Na njej naj bodo tudi 

oglasi. Preko nje bi bilo potrebna povezava tudi na druge strani, na iskalno stran (search 

page), ki bi bila bolj specifična, na njej bi bili izdelki s podrobnimi opisi (priporočljivo je k 

opisu izdelka dodati tudi slika izdelka, naziv in ceno, natančno in jasno informacijo, v kakšni 

obliki, kakšne barve in v kakšni velikosti je izdelek dobavljiv ...), na stran z raziskavami 

(research page), na kateri bomo prikazali izrazite lastnosti produktov in v čem je naša 

ponudba boljša od konkurence, ter stran z nakupi (buy page), kjer je možno naročilo, pregled 
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tega in seveda nakup. Priporočljiva je tudi stran t. i. post-sale page, na katero lahko naši kupci 

napišejo svoje izkušnje, svojo podporo strani, na njej bi bil lahko blog, kakšni video posnetki 

o izdelkih in podobno. Seveda ne smemo pozabiti tudi na pomembna obvestila, fotografije 

izdelkov in tudi na naš logo, ki naj bi bili zaradi pomembnosti na prvi strani zgoraj levo 

(Safko 2010, 93–95). 

Priporočila so še: spletna stran naj bi vsebovala dovolj stikov, vsebovati mora podatke o 

lastnikih spletne strani ter o njihovih izkušnjah, vsebovala naj bi informacije o nagradah in 

prepoznavah, treba jo je posodabljati (Safko 2010, 92–93). 

Za pripravo spletne strani so nam lahko v pomoč e-commerce platforme (v Sloveniji so 

največkrat uporabljene Magenta, Open Cart, Word Press, Presta Shop, Joomla in 

WooCommerce, čeprav poznamo še več drugih, npr. Shopify, Zen Cart in druge), vendar naj 

bi osnovna spletna stran ponujala tudi že platformo, po kateri bi člani laže izdelali svojo 

spletno stran. Infinii ima v svoji ponudbi namreč tudi svojo e-commerce platformo (Verderber 

2017c).  

Najpomembnejše je, da bodoči člani spletno stran opazijo, zato je treba ob postavitvi spletne 

strani tudi oglaševati.  

Po raziskavah sodeč je kot oblika oglaševanja še vedno najpomembnejše oglaševanje na 

spletu (pasica), na družbenem omrežju in preko oglasa v spletnem iskalniku ter TV oglasu, 

medtem ko je oglaševanje v revijah, časopisu in na radiu manj pomembno. Takšne vrste 

oglaševanje pritegne kar polovico kupcev. Drugo mesto v oglaševanju, ki pridobiva večjo 

pomembnost, je neposredno trženje (direktni marketing). Sem spada neposredna elektronska 

pošta in razne brošure ter katalogi. Druge možnosti so še PR vsebine in POS promocije. 

Glede na dovzetnost za oglaševanje so ženske bolj dovzetne za oglase na družbenih omrežjih, 

medtem ko moške bolj zanimajo spletni članki. TV oglasi in oglaševanje na družbenih 

omrežjih so najbolj zanimivi za generacije od 12–24 let, najmanj pa so učinkoviti za 

generacije od 35–44 let. Od izdelkov, ki jih bodo člani ponujali na svoji spletni strani, bo 

odvisno, kakšen profil kupcev želimo pritegniti (Verderber 2016a).  

Pri oglaševanju si lahko spletni trgovci pomagajo s personaliziranimi algoritmi, ki 

omogočajo, da si pri oglaševanju izberejo specifične demografske skupine, na katere ciljajo, 

da z njimi laže analizirajo in hkrati optimizirajo učinkovitost oglaševanja, da navežejo stik z 

uporabniki ter hkrati zmanjšajo stroške oglaševanja. Med te štejemo Google AdWords, 

Google Analytics, Google My Business. Pomembno je tudi oglaševanje na Facebooku, saj je 

to največje družabno omrežje in s pomočjo orodja Lookalike lahko poiščemo potrošnike z 

enakimi lastnostmi, kot jih imajo naši kupci (Verderber 2017d).  

Za izdelavo modela, kot ga navajamo v zaključni projektni nalogi, se moramo najprej 

osredotočiti na najpomembnejši del spletne strani – na optimizacijo spletne strani (SEO), ki 
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bo kupce, pa tudi zastopnike, ki bodo z mreženjem posel širili naprej, pripeljalo do naše 

spletne strani, in na SEM-obliko spletnega trženja, ki vključuje promocijo spletnih mest s 

povečevanjem njihove prepoznavnosti na straneh z rezultati iskanja predvsem s plačanim 

oglaševanjem. Prepoznavnost namreč pomeni že pol poti do uspeha. Oglaševanje bi bilo treba 

tako pri osnovni spletni strani kot tudi pri spletnih straneh članov.  

SEO bo pri iskanju določil, na kateri strani rezultatov bo pokazalo našo stran. Pri iskanju si 

pomagamo s tremi komponentami (Safko 2010, 414–416): 

 z veliko bazo s podatki, ki vsebuje vse besede iz vsake strani na spletu; 

 s spiderji, robots ali just bots (metafore za avtomatske računalniške programe) – ti 

poiščejo spletne strani tako, da krmilijo od strani do strani ter vmes indeksirajo in 

katalogizirajo vsebine strani; 

 tipična iskanja strani, 

SEM je najučinkovitejši način trženja in oglaševanja spletnih strani na internetu. Pri njem 

nimamo finančnih tveganj in je v primerjavi z drugimi konvencionalnimi oglaševanji poceni. 

V svojem trženjskem načrtu moramo v namen oglaševanja načrtovati tudi ceno plačila CPC 

(cost-per-click) ali PPC (pay-per-click), preko katerih bomo nakazali denar kupcem, ki bodo s 

klikom vpogledali v naš oglas. Najbolje je, da se SEM-kampanja prične z Google 

AdWordsom, ki si praktično že lasti dve tretjini tržnega deleža oz. dve tretjini potencialnih 

kupcev. Pomembno je tudi, da se kampanja oglaševanja začne z dvema do štirimi frazami, saj 

lahko z več frazami dobimo več specifičnega in ciljnega občinstva (Safko 2010, 441–444).  

Pri uporabi obeh tehnik optimizacij, tako SEO in SEM, se lahko uvrstimo visoko na izbor 

iskalnika. 

Ko privabimo ljudi na našo spletno stran, smo naredili že zelo velik korak k uspehu. Drugi 

korak je zadržati zanimanje ljudi, da čim dlje ostanejo na naši strani in da jim pokažemo čim 

več možnosti, ki se skrivajo na naši spletni strani – da pokažejo spletno stran svojim 

prijateljem, da se registrirajo na naši strani, da privabijo k nakupu še druge kupce, da napišejo 

svoja mnenja na blog, da pogledajo še druge izdelke na strani ... Če nam to uspe, smo spletno 

stran naredili zelo uspešno. 

Na spletni strani bi izdelali listo izdelkov, vendar bi morali najprej raziskati tržišče, poiskati 

nekaj zanesljivih partnerjev oz. dobaviteljev, ki bi omogočili cene, ki bi našim članom 

omogočili dostojne marže in posledično dobiček. Kljub temu, da smo v spletnem 

nakupovanju po odstotkih konkurenčni EU, pa so potrebe oz. želje po izdelkih različne, zato 

bi bilo treba listo prilagajati za celotno tržišče EU. Po raziskavah v Sloveniji so 

najpomembnejši dejavniki, ki odločajo o nakupu: cena (na podlagi tega se odloči o nakupu 

kar šest od desetih potrošnikov), znamke, zaloge (če je izdelek na zalogi ali je treba nanj 

čakati), ugodne politike vračil, kakovostni opisi izdelkov. Na kupce določenega izdelka 
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vplivajo mnenja, ki jih podajo drugi kupci, saj pozitivno mnenje pripomore k odločitvi za 

nakup (Svatina Lorenci 2017).  

Najbolj priljubljene kategorije izdelkov v Sloveniji so: GSM telefoni, LED TV, prenosniki, 

pnevmatike, kosilnice, pralni stroji, oblačila, pohištvo, hladilniki, tablice, sesalniki, orodja in 

stroji, zvočniki bluetooth, športne ure in izdelki za zdravo prehrano. Pri prodaji je treba 

ponudbo prilagajati sezoni, saj bomo le tako lahko zagotovili primerno prodajo za naše kupce. 

Raziskave so pokazale, da se v januarju in februarju bolje prodaja bela tehnika, mali 

gospodinjski aparati, kuhinjski pripomočki, pohištvo in oprema za dom, marca izdelki za 

čiščenje in pripomočki za urejanje vrta, aprila vrtno pohištvo, žari in kosilnice, poleti kopalke, 

športne kamere, klime, bazeni, avgusta šolske potrebščine, septembra in oktobra škornji in 

drugi modni izdelki, novembra in decembra pa smuči in predvsem novoletna in božična 

darila, pri katerih prevladujejo konzole, manjša računalniška oprema, kavni aparati, pametne 

ure in seveda igrače. Ne smemo pozabiti na menjavo pnevmatik, ki so izredno sezonsko blago 

(Verderber 2017a).  

Iz zgoraj navedenega sledi, da naj bi bil idealen izdelek: 

 primeren za hobi, posel ali pa neke vrste potrošni material, ki se ga večkrat kupi, 

 cena naj bi se gibala nekje med 15 in 200 EUR, 

 da ima možnost prodaje kakršnih koli dodatkov, saj te omogočajo višje marže, 

 izdelki, ki jih pri nas ni mogoče kupiti, zato jih naročamo iz tujine, 

 izdelki naj bi bili čim manjši (za lažji transport), 

 izdelke naj bi dokaj lahko promovirali, 

 pri izdelkih naj ne bo pogostih sprememb, saj bi bilo v nasprotnem primeru treba 

prevečkrat popravljati spletno stran, 

 izdelke bi morali izbrati tako, da jim je možno dodati čim večjo maržo, 

 priporočljivo je, da izberemo takšne izdelke, ki jih je mogoče preizkusiti, primerjati in to 

objaviti na spletni strani, 

 izdelki naj bodo na trgu dovolj pogosto iskani (od 1000 do 8000 iskanj na mesec), 

 izdelki naj bodo trendni ali pa sezonski. 

Glede na to, da je ponudba v EU precej podobna kot v Sloveniji, verjetno je samo zaloga 

manjša ali pa je razlika v tem, da se nekaterih izdelkov pri nas še ne da dobiti, domnevamo, 

da bistvenih sprememb v izbiri predmetov ne bi bilo. 

Kot smo že omenili, bi bilo samo slovensko tržišče za takšen sistem precej majhno, zato 

vidimo največjo oviro v tem, da se Slovenci v ta evropski sistem ne bi želeli včlaniti, saj 

kupci v Sloveniji še vedno najbolj zaupajo slovenskim trgovcem; nakup v Sloveniji ima nekaj 

prednosti, med katerimi so najbolj vidni enostavnejši postopki reklamacij, možnost prevzetja 

blaga na fizični lokaciji, nižji stroški vračila blaga, podpora v slovenskem jeziku in plačilo po 

povzetju. Tega jim sistem ne bi mogel omogočiti (Verderber 2016c).  
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Čeprav še vedno največji del kupcev najbolj zaupa slovenskim prodajalcem, v prid članom 

sistema v Sloveniji govorijo dejstva, da se kljub ugodnostim, ki jih prinaša nakup v Sloveniji, 

že kar četrtina kupcev odloča za nakup v tujini, predvsem na AliExpressu, Amazonu ali 

eBayu. Vzroki za nakup v tujini so pretežno nižja cena izdelka, predvsem pa široka oz. večja 

ponudba izdelkov. Večinoma v tujini kupujejo tehnične izdelke, oblačila, modne dodatke in 

izdelke s področja računalništva). V tujini je moč dobiti tudi izdelke, ki jih pri nas še nimamo, 

nekaj spletnih trgovcev pa ponuja tudi ugodno oz. brezplačno dostavo. Raziskave so tudi 

pokazale, da se je količina plačil s kreditno kartico in Pay Palom znatno povečala (Verderber 

2016d). 

V spletno stran je težko dati podrobna navodila, komu in kako prodajati, zato lahko člane 

samo usmerimo k samemu načinu prodaje, sam pa jo mora prilagoditi kupcem, ki jih želi 

pritegniti. Največji izziv v današnjem času je, kako prodajati milenijcem. To je generacija, ki 

je samozavestna, učinkovita, individualna, nepredvidljiva, egocentrična in teži k hitremu 

uspehu. Ta generacija je že navajena na globalno tržišče in prisega na kakovostne izdelke. 

Treba jih je motivirati k nakupu, zato je uspešna pot neposredno nagovarjanje prek vseh 

kanalov, po možnosti je treba v to vključiti za njih »pomembne« ljudi, npr. z njihovimi 

vzorniki. Za njih je uporaba spleta nekaj naravnega, saj so nenehno na mobilnih napravah ali 

na internetu, vendar pa nakupa ne jemljejo zlahka, saj so zelo zahtevni kupci, ki pričakujejo 

tako personalizirano uporabniško izkušnjo kot tudi dobre pogoje dostave – hitro in poceni, 

fleksibilnost, pričakujejo najboljše pogoje in se ne zadovoljijo z manj. Skratka – težko jim je 

ustreči in so pripravljeni ob nezadovoljstvu takoj zapustiti spletno stran. Laže je ustreči 

potrošnikom, starim nad petdeset let, saj so ti zvestejši kupci, strpnejši, vendar pa so manj 

zaupljivi do tujih ponudnikov. Za te kupce velja, da je večja verjetnost, da se ob 

nezadovoljstvu ob nakupu ne bodo pritožili (Verderber 2017b). 

Da bo sistem uspešen, je treba vanj pritegniti čim več članov oz. zastopnikov. Te je treba za to 

delo pritegniti, jih motivirati. Kot vedno je tudi tu najboljša motivacija zaslužek. Za uspešno 

mreženje, ki bo prineslo zaslužek tudi samemu podjetju, je treba člane nagraditi. Nagrade so 

lahko denarne, mnogim članom pa je nagrada že sam ugled, ki si ga bodo pridobili med člani, 

pa tudi zadovoljstvo, ki ga doživijo z uspešnim delom pri včlanjevanju in sodelovanju z 

ljudmi.  

Dober sistem mora biti izdelan tako, da bo imel dovolj možnosti za širjenje mreže, za izbiro 

možnosti različnih paketov, da omogoča uporabo različnih orodij oz. programske opreme 

(softwara), različnih vrst usposabljanja, predvsem pa mora imeti možnost neomejenega 

zaslužka, seveda ob trdem delu in iznajdljivosti. 

Pri izdelavi koncepta moramo upoštevati, da se bodo vanj vključili različni ljudje z različnimi 

cilji. Koncept mora biti prilagojen in razumljiv vsem potencialnim članom, ki so lahko 

različnih profilov, različnega spola, različne izobrazbe in tudi različne starosti. Tudi vzroki so 

lahko različni, čeprav je poglaviten razlog zaslužek – nekateri si želijo delo od doma, nekateri 
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želijo spoznavati ljudi, drugi želijo dodaten vir prihodka, vsem pa je skupna ena stvar –

potrebujejo navodila, ki jih bodo popeljala v svet spletne prodaje z dropshippingom in 

mreženjem.  

Izdelati bi bilo treba več različnih paketov – osnovni bo člane uvedel v ta koncept in bo zanj 

treba plačati manjšo članarino, za obsežnejše pakete pa bo treba odšteti večjo članarino. Vsak 

naslednji paket bo poleg osnovnega vseboval še nadgradnje sistema, bo težji za razumevanje, 

posledično bo tudi zaslužek večji. Glede na to, da bo vsak paket vseboval tudi vsebino 

prejšnjega, bo lahko vsak član izbral zahtevnost, kot si jo želi, saj so nekateri že vešči prodaje 

ali pa tudi dropshippinga, zato bi želeli takoj poseči po bolj založenih paketih.  

Osnovni paket bi vseboval samo osnovna navodila, izdelke bi lahko prodajali preko že 

izdelane platforme in liste izdelkov ter usposabljanje za prodajo preko eBaya.  

Naslednji paket bi poleg prejšnje vsebine vseboval možnosti za iskanje izdelkov, ki so bolj 

profitni, usposabljanje za prodajo preko drugih spletnih strani … 

Naslednji paket bi vseboval še razna analitična orodja za prepoznavo trendov izdelkov, 

navodila za naprednejšo tehniko prodajanja, npr. Amazon PPC, eBay Social Signals, 

Customer Service Follow up, eBay Seo, Googlove aplikacije ... 

Najobsežnejši paket bi poleg vsega že prej omenjenega omogočil še Amazon tečaj, jih 

seznanjal z ugodnostmi … 
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5 MOŽNOSTI RAZVOJA V SLOVENIJI IN V EVROPI 

Spletna prodaja je danes v velikem razcvetu. O tem, kako se bo vloga elektronske trgovine 

razvijala v prihodnosti, je bila izvedena študija, ki nam pokaže štiri možne smeri razvoja do 

leta 2025, vse pa nam razkrivajo velik napredek spletne prodaje. Vse omenjene možne smeri 

so usmerjene k vse večji uporabi pametnih telefonov, interaktivnim zaslonom, raznim 

prenosnim tehnologijam, platformam in drugim tehnološkim pridobitvam. Napovedujejo 

virtualne skupnosti, fizične trgovine pa naj bi služile kot prostor za oglede in preizkušanje 

izdelkov. Prizadevanja se bodo nagibala tudi k boljši logistiki, kot je npr. dostava v istem 

dnevu, uporaba dronov za odpošiljanje paketov itd. Po eni izmed teh smeri naj bi v bližnji 

prihodnosti na osnovi dosedanjih nakupov delali že na predvidevanjih o nakupu in naj bi 

dobrine odpošiljali že pred naročilom stranke. 

Najprej bomo nanizali nekaj dejstev o digitalni realnosti v Sloveniji, saj je ta pogoj za uspešno 

spletno prodajo (SURS 2017a in 2017b): 

 Kar 79 % populacije ima dostop do spleta (od tega jih 68 % dnevno uporablja splet). 

Največji delež uporabe interneta je v generaciji starosti od 16–24 let (98 %), sledijo 

uporabniki od 25–34 let (99 %), uporabniki med 35–44 leti (96 %), uporabniki od 45–54 

let (83 %), uporabniki od 55–64 let (56 %) ter uporabniki med 67–74 leti (39 %). 

 46 % populacije nakupuje na spletu, od tega je največji delež, kar 70 % uporabnikov v 

starosti od 16–24 let in od 25–34 let, uporabniki med 35–44 leti dosegajo 59 % delež, od 

45–54 let 46 % delež, od 55–64 let 20 % delež ter od 67–74 let 11 % delež.  

 Kar 69 % populacije uporablja internet za iskanje informacij in 46 % za udeleževanje v 

socialnih medijih, kot so Facebook, Snapchat, Linkedln ... 

 80 % gospodinjstev ima računalnik, od tega 63 % prenosnik, 44 % namizni računalnik in 

29 % tablični računalnik.  

Glede na izkazane rezultate ima prodaja na spletu velike možnosti, kar je razvidno tudi iz 

primerjave spletnega nakupovanja med leti 2013 in 2016. V letu 2013 je mesečno preko 

spleta kupovalo 18,9 % kupcev, leta 2016 pa že kar 36,6 %; zmanjšal se je tudi delež kupcev, 

ki nikoli niso kupovali preko spleta, in sicer je ta delež leta 2016 znašal 7,8 %, medtem ko je 

bil delež kupcev v letu 2013 še 22,6 %. Napredek tehnologije je vsako leto večji, število 

uporabnikov spletnih strani za prodajo vsako leto narašča, zato je smiselno razmišljati, da 

bodo v prihodnosti ti deleži še precej višji (Verderber 2016b). 

Spletno nakupovanje se vse bolj uveljavlja, saj se ga poslužuje čedalje več ljudi. Sedaj ima 

spletne izkušnje že devet od desetih uporabnikov spleta. Okvirni znesek pri več kot 60 % 

spletnih nakupov znaša 50 evrov ali manj, vendar dva od petih kupcev že kupujeta tudi v višji 

vrednosti. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da bo računalnik kot glavno nakupno orodje 

kmalu zamenjal mobilni telefon, saj se preko njega opravlja vse več nakupov, poleg tega 

postaja tudi orodje za raziskovanje ponudbe, preden se odločimo za nakup, kar posledično 
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pomeni, da bo treba spletne strani za prodajo prilagoditi tablicam in predvsem pametnim 

mobilnim telefonom (Svatina Lorenci 2017). 

Vendar, kot smo že omenili, je treba pri spletnem nakupu upoštevati tudi čustven vpliv kupca, 

saj se kupec lahko zelo čustveno odzove na negativne izkušnje pri storitvi ali nakupu. Kupec 

po navadi na spletni strani, kjer želi opraviti nakup, prebere tudi mnenja potrošnikov o nakupu 

določenega izdelka ali celo o podjetju, torej, kakšen je njihov odnos, kako obravnavajo kupca, 

ali so kupci doživeli tudi negativne izkušnje in podobno. Zavedati se moramo, da je poleg 

nezadovoljnega kupca, ki svojo negativno izkušnjo zapiše, še nekaj nezadovoljnih kupcev, ki 

svoje negativne izkušnje niso delili, so pa odšli k drugemu ponudniku. Dejstvo je, da 

nezadovoljstvo hitreje pokažemo, in, kot smo že napisali, se to pokaže prav pri generaciji, ki 

je na spletu najpogosteje udeležena kot kupec in ti hitro odidejo drugam. Po drugi strani pa 

mnenja kupcev, ki so bili z izdelkom zadovoljni, pripomorejo k boljši prodaji, in če nas ti 

priporočijo drugim kupcem, to za nas pomeni povečanje prihodkov. Že sama mnenja so 

komunikacija »od ust do ust«, ki je prav tako del mrežnega marketinga. 

Sistem mrežnega marketinga je pri nas že precej razvejan (Oriflame, Avon ...), saj obstaja kar 

nekaj različnih sistemov, zato mreženje ne bi smelo biti velik problem. Videti je, da se ljudje 

v take sisteme še vedno radi včlanijo, saj si želijo hitrega zaslužka iz domačega naslonjača ali 

pa vsaj dodaten vir prihodkov. Marsikdo se želi ukvarjati s spletno prodajo, vendar je treba za 

to narediti precej stvari, tudi računalniških, ki jih vsak ne zna, zato bi sistem, kjer se lahko 

vključijo v že pripravljene spletne strani, bil zanje idealen. Tako bi lahko samo še izbirali, kje, 

kaj in kako bodo prodajali, saj bi smernice že dobili. Prav tako ocenjujemo, da je sedaj 

ugoden trenutek, saj v Evropi obstaja kar nekaj dropshipping podjetij, preko katerih lahko 

tržimo izdelke. Sam koncept je zasnovan tako, da članom ni treba mrežiti, to je le dodatna 

ugodnost in možnost še večjega zaslužka, za mnoge pa pomeni tudi širjenje poznanstev in 

družabnega življenja. 
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6 SKLEP 

Mrežni marketing z dropshippingom je način trženja, ki izvira iz ZDA. Nekateri ameriški 

sistemi se delno uveljavljajo tudi v Sloveniji in v Evropi, vendar kljub temu, da v Evropi 

obstajata kot spletni način trgovanja tako dropshipping kot tudi mrežni marketing, tak koncept 

v Evropi še ni bil izdelan. Ta sodobni način trženja je izdelan kot pomoč vsem tistim, ki bi 

želeli prodajati preko spleta, pa ne vedo, kako. Avtorji so sistem izvedli tako, da vodi 

prodajalce skozi celoten proces prodaje, bistvo tega sistema pa je v tem, da ne potrebuješ 

trgovine, v kateri bi imel zalogo, in da lahko hkrati zaslužiš tudi z mreženjem. Glede na to, da 

se čedalje več uporabnikov spleta odloča za spletno nakupovanje, bi bil sistem primeren tudi 

za evropske razmere. Slovenija je pri spletnih nakupih primerljiva z državami Evropske unije, 

zato bi bil tak sistem primeren tudi za Slovenijo. Vendar pa bi bilo treba sistem prilagoditi 

tudi za mobilne telefone in tablice, saj jih predvsem pripadniki mlajše generacije vse 

pogosteje uporabljajo tako pri pregledovanju ponudbe kot tudi pri nakupih. Pri nas je mrežni 

marketing dobro razvit in glede na to, da se ljudje, vsaj po novicah sodeč, včlanijo zaradi 

obljubljenih denarnih nagrad tudi v razne piramidne sisteme, domnevamo, da samo mreženje 

ne bi smelo biti problem. Prav zaradi slabih izkušenj s temi sistemi bi bilo treba koncept 

narediti tako, da ne bi bilo dvoma v legitimnost sistema in da zaslužek ne bi bil samo obljuba, 

ki bi bodoče člane zavedla k včlanitvi. Možnost zaslužka, ki je prvi razlog, zakaj se ljudje 

včlanijo v takšne sisteme, je tako kot pri vsaki stvari odvisna od tega, koliko dela bo vsak 

posameznik vložil v posel. Drugi glavni razlog za včlanitev pa je možnost dela od doma, kar 

je za nekatere ljudi velika prednost. Za nekatere tak sistem pomeni tudi možnost 

napredovanja, pohval, druženja, občutek pripadnosti ... Razlika med samim droshippingom in 

mrežnim marketingom z dropshippingom je predvsem v tem, da mreženje predstavlja dodaten 

vir zaslužka (seveda, če imaš mrežo, v kateri je dovolj delovnih ljudi, ki ne samo da dobro 

poslujejo, ampak tudi sami mrežijo naprej).  
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