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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavano elektronsko poslovanje, dejavniki, ki prispevajo k 

boljšemu poslovanju ter prednosti in slabosti. Predstavljeni so naročniški paketi ter prednosti 

in slabosti za podjetja in potrošnike. Na podlagi določenih kriterijev ocenjevanja spletnih 

strani so podrobneje analizirane in ocenjene spletne strani Dashbox, StyleBOX in Škatlica. V 

teoretičnem delu je predstavljeno elektronsko poslovanje in model naročniških paketov. V 

empiričnem delu so spletne strani in naročniški paketi podrobneje analizirani na podlagi 

vsebine, oblike, uporabe ter tehničnega vidika.  

Ključne besede: e-poslovanje, naročniški paketi, analiza, spletne strani, naročniško poslovni 

model. 

SUMMARY 

In bachelor thesis is presented electronic commerce, the factors that contribute to a better 

business, strengths and weaknesses. Featured are a subscription boxes and the advantages and 

disadvantages for businesses and consumers. On the basis of certain criteria for the evaluation 

of websites are further analyzed and assessed websites Dashbox, StyleBOX and Škatlica. The 

theoretical part presents online business model and subscription packages. In the empirical 

part websites and subscription packages are analyzed in more detail on the basis of content, 

format, application, and technical point of view. 

Keywords: E-commerce, subscription boxes analysis, website, subscription business model. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi predstavimo in analiziramo darilno-spletne naročniške pakete. 

Darilno-spletni naročniški paketi so nova oblika poslovanja, ki se je začela uveljavljati na 

slovenskem trgu. Potrošniku olajša nakupne odločitve in mu omogoča, da prihrani denar. V 

zaključni projektni nalogi se osredotočimo na tri slovenska podjetja: Dashbox, Škatlica in 

StyleBOX. Podjetja za svoje poslovanje uporabljajo naročniško poslovni model. V raziskavi 

podrobneje analiziramo spletne strani podjetij ter njihove naročniške pakete.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Z razvojem globalnega trga se je zelo hitro začelo razvijati elektronsko poslovanje in z njim 

tudi spletne trgovine. Spletno nakupovanje je postalo dvorezni meč. Potrošniki so postali 

preobremenjeni z vsemi informacijami, ki jih lahko najdejo na spletu. Kljub prednostim, ki jih 

e-nakupovanje nudi, za nekatere potrošnike predstavlja napor, saj ob poplavi različnih 

proizvodov ne vedo, katerega izbrati. Na drugi strani pa imamo potrošnike, ki želijo biti 

vedno na tekočem z novimi izdelki, ki prihajajo na trg. Podjetja so to priložnost zgrabila in 

začela uporabljati drugačen način spletnega prodajanja. V nadaljevanju ga bomo imenovali 

darilno-spletni naročniški paket, saj je ta poslovni model nov na trgu in nima enotnega imena. 

Namenjen je potrošnikom, ki imajo radi naključja, ter potrošnikom, katerim predstavlja 

nakupovanje napor, obe skupini pa sta pripravljeni plačati za udobje, ki ga spletno 

nakupovanje nudi. Podjetje vsak mesec poišče, preizkusi in izbere pet ali več izdelkov, ki so 

prilagojeni potrošnikovim željam. S tem ciljnim kupcem omogoči, da odkrivajo nove izdelke 

z veliko manj tveganja in pri tem prihranijo denar, kot če bi izdelke kupovali prek različnih 

podjetij. Naročniški paketi vsebujejo izdelke s področja zdrave prehrane, ročno izdelanih in 

naravnih izdelkov, kozmetičnih izdelkov, oblačil itd.  

Najpomembnejša karakteristika dobrega paketa je uporabnost in kakovost njegove vsebine, to 

pomeni, da potrošnik dobi izdelke, katere lahko potem uporablja in so tudi kakovostni. 

Pomembna dejavnika pa sta tudi cena in čas dostave. Na podlagi teh dejavnikov bomo v 

empiričnem delu analizirali tri slovenske spletne trgovine, ki ponujajo naročniške pakete: 

Dashbox, StyleBOX in Škatlica. 

V nalogi predstavimo elektronsko poslovanje in marketing. Podrobneje opišemo elektronsko 

poslovanje, dejavnike, ki prispevajo k boljšemu poslovanju z e-poslovanjem v marketingu ter 

prednosti in slabosti tega. Podrobneje preučimo poslovni model darilno-spletnih naročniških 

paketov. Teoretično in empirično opredelimo omenjeni poslovni model, njegove prednosti in 

slabosti tako za potrošnika kot tudi za podjetja.  

Delitev prej enostavne ter množično orientirane ponudbe in vedno večja izbirnost izdelčnega 

asortimana ter širjenja blagovnih znamk z vedno več specializiranimi variacijami današnjemu 

kupcu otežuje nakupne odločitve (Solomon idr. 2006, 622).  
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Razvoj elektronskega poslovanja sega v začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat 

še ni bilo slutiti, s kakšno hitrostjo in kako intenzivno bo razvoj informacijske tehnologije in 

telekomunikacij vplival na spremembo načina življenja in poslovanja (Jerman Blažič 2001, 

13). Danes si ni več mogoče zamisliti poslovanja brez interneta. Internet je povečal zmožnosti 

podjetij, da hitreje, časovno in prostorsko komunicirajo, da je e-poslovanje stroškovno 

ugodnejše in kupcu ustrezno prilagojeno (Devetak, 2007, 203). Da pa lahko spletna trgovina 

uspe, vpliva veliko dejavnikov, ki jih v drugem delu podrobneje predstavimo.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je analizirati ponudbo in zaznavanje darilno-spletnih 

naročniških paketov v Sloveniji. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- Predstaviti elektronsko poslovanje in marketing. 

- Opredeliti prednosti in slabosti elektronskega poslovanja. 

- Opredeliti dejavnike, ki vplivajo na uspeh spletnih trgovin. 

- Preučiti darilno-spletne naročniške pakete. 

- Opredeliti prednosti in slabosti paketov s potrošnikove strani. 

- Opredeliti prednosti in slabosti paketov s strani podjetja. 

- Analizirati tri spletne strani v Sloveniji. 

- Primerjati vsebine naročniških paketov analiziranih spletnih strani in opredeliti njihove 

prednosti in slabosti. 

- Predlagati morebitne priložnosti za izboljšave. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Z metodo deskripcije bomo na podlagi literature definirali ključne pojme in opisovali dejstva. 

Kompilacijsko metodo bomo uporabili pri povzemanju spoznanj, stališč in sklepov različnih 

avtorjev. Za primerjavo naročniških paketov in spletnih trgovin bomo uporabili komparativno 

metodo.  

V empiričnem delu bomo uporabili analitični pristop. Z metodo primerjalne analize bomo 

analizirali in ocenili vsebino spletnih strani in naročniških paketov treh slovenskih spletnih 

trgovin: Dashbox, StyleBOX in Škatlica.  
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljamo, da je takšen način poslovanja z naročniškimi paketi za potrošnike uporaben, 

zanimiv in pogosto v rabi. Domnevamo, da potrošnik izdelek pred nakupom raje prej 

preizkusi oz. testira. Predpostavljamo, da je takšen način naročanja izdelkov ugodnejši in 

udobnejši za potrošnika. Domnevamo, da je za naročilo paketa pomembna raznolika vsebina, 

kakovost in uporabnost izdelkov. Zaradi novega načina spletnega trgovanja, bo pri 

projektnem delu predstavljala omejitev literatura, saj se v Sloveniji ta storitev šele uvaja. 

Možno omejitev predstavlja tudi izvedba raziskovalnega dela, če anketiranci ne bi želeli 

odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

Razvoj znanosti in tehnike je prispeval k elektronskemu poslovanju in trgovanju. Pod 

pojmom e-poslovanje si predstavljamo najširši izbor elektronskih poti. E-poslovanje zajema 

tisto poslovanje, ki se izvaja po elektronski poti. Intrenet je povečal zmožnosti podjetiji, da 

hitreje, časovno in prostorsko komunicirajo, da je-polosvanje stroškovno ugodnejše in kupcu 

ustrezno prilagojeno (Devetak 2007, 203). 

2.1 Zgodovina elektronskega poslovanja 

Nastanek interneta sega v konec šestdesetih oz. osemdesetih let prejšnjega stoletja. Združene 

države Amerike so lansirale Arpanet projekt, ki naj bi služil znanstvenemu in vojaško 

tehnološkemu razvoju (Gay, Charleswroth in Esen 2007, 8). V tem času je internet podvojil 

svojo velikost približno vsakih trinajst mesecev, kar kaže na izredno hitro rast. S širjenjem 

omrežja se je povečalo tudi število različnih vrst aplikacij, ki tečejo na njem. Vedno več ljudi 

vsakodnevno uporablja storitve medmrežja pri svojem delu, veliko je podjetij, ki preko 

interneta opravlja del svojega poslovanja (Wikipedija 2011a). Razvoj elektronskega 

poslovanja se je začel z razvojem računalniških omrežij in interneta, z združevanjem 

informacijske in telekomunikacijske tehnologije ter standardom za izmenjavo podatkov, 

katerega začetki segajo v leto 1986. Devetdeseta leta so z razvojem in razširjenostjo interneta 

ter s pojavom svetovnega spleta na internetu prinesla preobrat, ki je sprožil razvoj 

elektronskega poslovanja, ki ga poznamo danes (Jerman Blažič 2001, 13–14). 

2.2 Predstavitev elektronskega poslovanja 

Elektronsko poslovanje pomeni ponovno opredelitev osnovnih modelov poslovanja s 

pomočjo sodobne tehnologije, z jasno definiranim ciljem: povečati učinkovitost poslovanja v 

dobro podjetja in njegovih strank (Jerman Blažič 2001, 45).  

V literaturi zasledimo veliko različnih definicij elektronskega poslovanja. Devetak je opredelil 

e-poslovanje kot najširši izbor elektronskih poti. Kar pomeni, da potekajo transakcije preko 

elektronskih omrežij, večinoma interneta. V različni literaturi smo zasledili, da avtorji 

ločujejo pojma e-poslovanje in e-trgovanje. E-trgovanje je ožji pojem in pomeni, da spletno 

mesto vsebuje informacije in podrobnosti oblikovalca. E-poslovanje pa zajema vse 

poslovanje, ki se dogaja po elektronski poti, in sicer elektronsko nakupovanje in prodaja, 

elektronsko komuniciranje, iskanje informacij itd. (Devetak 2007, 203). 

E-poslovanje in e-trgovanje se izvajata na štirih temeljnih spletnih področjih, ki jih je Kotler 

(2004, 40 po Devetak 2007, 203) opredelil kot: 

- podjetje porabniku (B2C),  

- podjetje drugemu podjetju (B2B),  
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- porabnik porabniku(C2C) in  

- porabnik podjetju (C2B). 

Večina podjetij začne svojo pot k elektronskemu poslovanju s predstavitvijo podjetja na 

internetu. Predstavitev podjetja na internetu nastane kot odgovor konkurenci, ki je že tam 

prisotna. Z razvojem globalnega trga je pojav podjetja na internetu postal skoraj nuja. Zaradi 

majhnosti trga večina podjetij meni, da so možnosti, ki jih imajo za uveljavitev elektronskega 

poslovanja, relativno majhne (Jerman Blažič 2001, 43). 

2.2.1 Dejavniki, ki prispevajo k boljšemu e-poslovanju v spletni trgovini 

Za uspešno poslovanje z internetom oz. e-poslovanjem moramo najprej oblikovati spletno 

mesto, ki naj bo privlačno in zanimivo, po možnosti takšno, da združuje besedilo, zvok in 

animacijo. Predvsem pomembna je vsebina in sposobnost prilagajanja trgovanja ter povezave 

z drugimi spletnimi mesti. Pri e-poslovanju je v vsakem primeru pritegniti in obdržati 

obiskovalce oz. možne kupce. Posebej pazimo na spletno oglaševanje in oblikovanje dobrega 

razmerja s trgovci in končnimi kupci.  

1. Vrsta izdelkov in storitev: Pri e-poslovanju je potrebno ponujati storitve na zanimiv in 

primeren način, poglobiti se moramo v možne potrebe in plačilno sposobno 

povpraševanje. Na internetu je konkurenca vse večja. Zato prihaja ponovno do izraza 

timski pristop, kjer sodelujejo strokovnjaki s področja marketinga in informatike.  

2. Razpoložljiva informacijska tehnologija: Računalniška oprema mora biti najsodobnejša, da 

omogoča izbiro prek iskalnika. S pomočjo interneta nudimo uporabnikom prikazovanje 

npr. izobraževalnih storitev na najbolj enostaven, razumljiv in pregleden način. Pri tem je 

pomembno, da se lahko izkorišča uporaba slik in predstavitvenih elementov.  

3. Prijaznost uporabniškega vmesnika: Pri e-poslovanju spletna trgovina ni fizična trgovina, 

ki bi imela svojo izložbeno okno in prodajno osebje za prodajo. Tu imamo uporabniški 

vmesnik, ki naj bo uporabniško prijazen. Z namenom, da bi izboljšali in popestrili 

ponudbo, se uspešne spletne trgovine povezujejo z drugimi organizacijami. 

4. Odnos do zaposlenih in kupcev: Pri spletnih trgovinah imamo opravka z novo 

informacijsko tehnologijo, zato morajo biti zaposleni ustrezni strokovnjaki, ki so ključni 

dejavnik uspeha.  

5. Reklamiranje spletnih trgovin: Vlagati moramo ustrezna sredstva v promocijo, ki se kaže 

v oglaševanju, odnosih z javnostjo in v drugih oblikah. Uporabimo lahko tudi različne 

marketinške aktivnosti in nagradne igre. Izredno uspešen način reklamiranja je 

vključevanje povezav spletne trgovine na uvodnike uglednih revij, specializiranih 

časopisov itd. (Devetak 2007, 205-06). 
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2.2.2 Prednosti elektronskega poslovanja 

Groznik in Lindič v knjigi elektronsko poslovanje navajata, da elektronsko poslovanje prinaša 

podjetjem in udeležencem stalne neposredne koristi: 

- Organizacijam, ki se elektronsko povezujejo, znižuje stroške v procesu nakupa, zlasti na 

področju samega izvajanja procesa in obdelave pošiljanja dokumentov . 

- Zmanjšuje obseg zalog tistih organizacij, ki so neposredno in poslovno povezane v 

proizvodni verigi. Organizacije se povežejo z dobavitelji in uporabljajo skupno skladišče, 

s tem pa hkrati zagotavljajo optimalne količine vhodnih elementov in znižujejo lastne in 

dobaviteljeve zaloge ter stroške skladiščenja.  

- Skrajša poslovni cikel, kar med drugim pomeni tudi nižje stroške in hitrejši odziv na 

zahteve trga. Elektronsko poslovanje omogoča organizacijam hitrejše pošiljanje in 

sprejemanje naročil, računov ter ostalih dokumentov, ki prispevajo k hitrejšemu in 

uspešnejšemu snovanju in razvoju skupnih proizvodov. 

- Razvija učinkovitejšo in uspešnejšo pomoč ter se povezuje z odjemalci; organizacije lahko 

z uporabo interneta odjemalcem zagotavljajo neposreden dostop, posredujejo dopolnitve 

novih verzij programov in nudijo pomoč pri odpravi napak. Organizacijam tako omogoča 

prihranek denarja, kot če bi to počele s pomočjo telefona, pošte ali neposredno pri 

odjemalcu.  

- Znižuje stroške prodaje in trženja ter ustvarja nove tržne priložnosti. Internet omogoča 

organizacijam neposredno naročanje in odpravlja časovno zamudo ročnega izpolnjevanja 

naročil. Zaposleni v organizaciji se lahko bolj posvetijo prodajnim in poprodajnim 

aktivnostim, te pa ustvarjajo in ohranjajo zadovoljstvo kupcev. Poleg prodaje pa postaja 

internet pomemben zlasti za manjše ponudnike z novimi proizvodi, da lahko predstavijo 

svojo ponudbo na svetovnem trgu (Groznik in Lindič 2004, 3–5). 

- Prednost predstavljajo nižji stroški oglaševanja, ker večji del stroškov nosijo uporabniki 

sami. Oglas na internetu nima časovne razsežnosti, stranka prostovoljno obišče želene 

predstavitvene strani (Devetak 2007, 212–13). 

2.2.3 Slabosti elektronskega poslovanja 

Kljub prednostim, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, pa najdemo tudi nekaj slabosti. 

Največja slabost je, da nekateri uporabniki nimajo možnosti uporabe informacijske 

tehnologije. Omejitve predstavljajo različni dejavniki: socialne potrebe, kulturna vprašanja, 

ekonomski dejavniki, fizični dejavniki itd. Vse bolj pogostejša slabost pa je možnost zlorabe 

informacijske tehnologije. Naslednja slabost je varnost, saj imajo uporabniki lahko pomisleke 

glede zaščite podatkov. Med slabosti štejemo tudi tehnične pomanjkljivosti: izpadi omrežja 

zaradi preobremenitev ali pojav virusov.  

 



 

7 

Obstaja možnost, da se podatki znajdejo v napačnih rokah. Problem lahko predstavlja tudi 

nezadostna telekomunikacijska struktura in stroški za nabavo specializirane opreme, ki se 

uporablja za e-poslovanje. Med netehnične pomanjkljivosti pa štejemo, da zakonodaja ne 

predvideva vseh možnih okoliščin. Pomembno težavo predstavlja tudi pomanjkanje pravne 

zaščite ter nepoznavanje in nerazumevanje zakonov (Nahtigal 2010, 18). 
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3 DARILNO-SPLETNI NAROČNIŠKI PAKETI 

Internetni trg se vse bolj širi, zato morajo biti e-trgovine vedno bolj iznajdljive in 

konkurenčne. Darilno-spletni naročniški paketi ponujajo ravno to: cenejše izdelke, ki jih lahko 

mesečno preizkušamo in nato tudi kupimo. Izdelkov ni več potrebno iskati v številnih 

trgovinah, saj nam jih podjetja sama poiščejo in pošljejo na dom. Prav tako podjetja 

omogočajo, da odjemalci odkrivajo nove izdelke z veliko manj tveganja in po ugodnejši ceni. 

Velika verjetnost je, da bodo odjemalci v paketu dobili nekaj, kar jim bo všeč in bodo paket v 

prihodnje tudi naročili.  

3.1 Opredelitev naročniških paketov 

Naročniško-poslovni model je model, kjer mora kupec plačati ceno naročnine, da ima dostop 

do izdelkov ali storitev. Model se je sprva uveljavljal za revije in časopise, sedaj pa ga 

uporabljajo tudi ostala podjetja in postaja vedno bolj popularen. Poznamo več vrst kategorij 

naročnin, v nadaljevanju pa se bomo opredelili na t. i. »pay as you go« naročnino. To je 

naročnina, kjer potrošnik prejema izdelek oz. storitev periodično. Ta naročnina je znana kot 

priročen model za potrošnika, saj se mu ni potrebno vsak mesec ponovno naročati na paket. 

Model te naročnine je danes najbolj popularen med podjetji Dollar Shave Club ter Birchbox, 

ki so začela revolucijo naročniških paketov (Wikipedija 2015c). 

Vrste naročniških paketov  

Naročniški paketi se delijo v dve kategoriji: učinek presenečenja oz. odkrivanja ter priročnost 

takšnega poslovanja. Obe kategoriji sta namenjeni za spodbujanje blagovnih znamk, lojalnosti 

in povečanje prodaje. Poslovanje, ki omogoča učinek presenečenja, je namenjen uporabnikom, 

ki želijo poskusiti nekaj novega. Omogoča jim, da uživajo v odkrivanju novega izdelka in ob 

tem doživljajo presenečenje in veselje. Priročno poslovanje pa je namenjeno uporabnikom, ki 

imajo radi določen proizvod, da ga prejemajo redno. Za potrošnike takšna vrsta naročnine 

predstavlja priročnost, če vedo, da bodo z izdelkom, ki ga bodo redno kupovali, prihranili čas 

in denar. In prav zato je druga kategorija učinkovitejša za podjetja, saj so kupci navadno 

zvesti in bolj pogosto naročujejo pakete (Wikipedija 2015b). 

3.2 Razvoj naročniških paketov 

Naročniške pakete je prvo razvilo podjetje Birchbox septembra 2010. Podjetje sta ustanovili 

harvardski študentki ekonomije Katia Beauchap in Hayley Barna. Študentki sta imeli različne 

poglede na lepoto, vendar sta se obe strinjali glede ene stvari; da je nakupovanje izdelkov 

neprijetno, neučinkovito in zmedeno. Kako naj kupci pravilno izberejo med vse bolj pestro 

ponudbo izdelkov in kako naj na hitro rastočem trgu odjemalci preizkušajo izdelke, brez da bi 

jih kupili.  
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Z dobro idejo, ljubeznijo do interneta in veliko željo po ustvarjanju boljšega načina za 

kupovanje lepotnih izdelkov je nastalo podjetje Birchbox. Mesečno sta kombinirali pakete s 

prilagojenimi testerji in tako ustanovili spletno stran. Katia in Hayley sta svojim odjemalcem 

omogočili, da lahko enostavno in učinkovito preizkušajo, se poučijo in kupijo lepotne izdelke 

na spletu. Prve pakete sta poslali septembra 2010. Ko je prodaja teh paketov zelo dobro 

uspela, sta začeli razvijati pakete še za moške. Aprila 2012 sta zagnali tudi Birchbox za 

moške. V petih letih je podjetje Birchbox razposlalo več kot milijon paketov, vizija podjetja 

pa ostaja enaka: pomagati najti kupcem izdelek, ki ga bodo oboževali. Birchbox ima danes 

sedež v New Yorku, svoje poslovalnice pa v Franciji, Španiji, Kanadi in Belgiji (Birchbox 

2015).  

3.3 Izzivi in nevarnosti naročniških paketov za podjetja 

S poslovnega vidika je model naročniških paketov najbolj učinkovit, prilagodljiv in enostaven 

za uporabo v e-poslovanju. Naročniški paketi omogočajo podjetjem manj tveganja pri 

marketinških priložnostih in zagotavljajo nižje stroške pri nabavi izdelkov, saj so vzorčni 

izdelki pogosto subvencionirani s strani proizvajalcev. Prednosti in izzive, ki jih prinaša 

naročniško-poslovni model tako podjetjem kot tudi potrošnikom, smo podrobneje opisali v 

naslednjih podpoglavjih.  

3.3.1 Izzivi za podjetja 

Zavedati se moramo, da imajo naročniški paketi nizke profitne marže. Če je podjetje dovolj 

uspešno, lahko prejme nekaj izdelkov od partnerjev brezplačno, vendar mora do takrat 

kupovati izdelke po veleprodajnih cenah. Poleg tega morajo podjetja plačevati stroške 

vodenja strani, trženja ter plačevati pakiranje in poštnino (Lesonsky, 2014). Ker nekateri 

potrošniki ne naročajo vsak mesec, predstavlja to izziv za podjetja, da pridobijo več novih 

kupcev, ki zapolnijo vrzeli za tistimi, ki so jih izgubila. To pomeni konstantno zagotavljanje 

in preseganje pričakovanj potrošnikov z dragocenimi paketi. Prav tako predstavlja izziv pri 

iskanju dobaviteljev za te pakete, saj mora podjetje imeti dovolj naročnikov, da navduši 

potencialne dobavitelje, še preden ima podjetje dokončno idejo o tem, kaj bodo paketi 

vsebovali. Veliko k temu na srečo pripomore ravno element presenečenja. Potrebno je skrbno 

načrtovanje in določanje stroškov pred pakiranjem in odpremo paketa, saj se ti stroški 

spreminjajo iz meseca v mesec. Prav tako je ključno, da se vsebina paketa razlikuje od ostalih 

podjetij (Case, 2013). 

3.3.2 Prednosti za podjetja 

Naročniški paketi imajo kljub izzivom tudi nekaj prednosti. Ena izmed prednosti je, da se 

kupec lahko odloči za periodično naročnino, se pravi, da bo paket prejemal vsak mesec, za 

podjetje pa to pomeni prednost, saj ima tako predvidljiv in stalen tok prihodkov oz. stroškov 
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od posameznih naročnikov. To posledično zmanjša negotovost in tveganje podjetja, saj 

pogosto zagotavlja plačilo vnaprej. Naročnina običajno vključuje pogodbeni dogovor, zato 

prodajalec natančno pozna število trenutno aktivnih naročnikov. Za naročniški model je 

pomembno, da se prodajalec in kupec dobro uskladita, to pomeni, da imata skupne cilje, saj 

bo tako kupec, ki bo prejel dobro storitev oz. izdelek, bolj verjetno uporabljal naročniški 

model (Wikipedija 2015b). 

3.3.3 Prednosti naročniških paketov za potrošnika 

Kupci pogosto prejmejo popuste na izdelke, katere nakupujejo prek naročniških paketov. 

Veliko paketov je na voljo v različnih cenah in pogostosti dostave. To omogoča, da so 

naročniški paketi dostopni širšemu krogu kupcev. Naročniške škatle pogosto vsebujejo enega 

ali več izdelkov, ki so dražji od vrednosti naročnine paketa, in s tem omogočajo strankam, da 

prihranijo denar na izdelkih, ki jih že poznajo in uporabljajo, hkrati pa jim tudi omogočijo, da 

poskusijo nove proizvode, brez tveganja porabe dodanega denarja za izdelek, ki jim mogoče 

ne bi bil všeč. Zmanjšana izbira omogoča kupcu lažje sprejemanje nakupovalnih odločitev in 

s tem prepreči, da kupec ne postane paraliziran od prevelike izbire izdelkov. Ker je naročnina 

po aktiviranju paketa avtomatska, kupec prejema paket brez prekinitev. To zahteva od kupca 

manj napora in mu nudi večje zadovoljstvo (Wikipedija 2015b). 

Učinek presenečenja 

Naročniški paket je lahko zabavna izkušnja za kupce. Slednji uživajo ob presenečenju, ko 

odkrivajo vsebino paketa, in ob tem odkrijejo izdelke, ki jih še ne poznajo ali pa jih niso še 

preizkušali. Učinek presenečenja omogoča uporabnikom, da preizkusijo izdelke in blagovne 

znamke brez tveganja. Povečana izpostavljenost do novih izdelkov pomaga kupcem odkriti 

optimalne izdelke, ki ustrezajo njihovim željam in potrebam. Medtem ko imajo le nekateri 

naročniški paketi možnost vrnitve, lahko kupec preostale pakete, s katerimi ni zadovoljen, 

zamenja na različnih socialnih omrežjih.  

Udobje  

Naročniški paketi zagotavljajo kupcem izdelke, s katerimi so že seznanjeni, da jih mesečno 

prejemajo na dom. To jim omogoča, da prihranijo na času, saj jim ni potrebno več nakupovati 

v fizični trgovini. Kupec namesto nakupovanja v fizični trgovini poda svoje začetno naročilo 

na spletu. Izdelki so dostavljeni neposredno na njegov dom, ne da bi mu bilo potrebno 

ponavljati postopek naročanja, saj se izdelki dostavijo za čas trajanja naročniškega razmerja, s 

katerim se je kupec obvezal (Wikipedija 2015b).  
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3.3.4 Slabosti naročniških paketov za potrošnika  

Kupcem pogosto kakšen izdelek, ki ga prejmejo v paketu, ni všeč, vendar to velikokrat ne 

vpliva na vznemirjenje, ki ga kupec doživi ob prejetju paketa. Za slabo stran pa se pokaže, ko 

se kupci obvežejo k naročnini in morajo prejemati pakete, dokler ne naročnina izteče. Veliko 

podjetij strankam ne omogoča enostavnega preklica naročnine. Preklic naročnine zahtevajo 

preko telefonskega klica ali pa zaračunajo zgodnji preklic naročnine in zahtevajo odpravnino. 

Ta slabost lahko koristi ponudnikom naročniških paketov, saj s tem obdržijo nekatere stranke, 

ki jim je težko preklicati naročnino. Ker je naročnino pogosto neprijetno preklicati, saj se 

zahteva minimalno obdobje naročnine, paketi niso primerni za posamične nakupe. Vendar pa 

kljub temu nekateri kupci še vedno kupujejo posamezne naročniške pakete.  

Zasebnost  

Zasebnost je glavna skrb kupcev, ki uporabljajo elektronsko poslovanje spletnih podjetij, na 

katerih temeljijo naročnine. Mnogi potrošniki niso pripravljeni opraviti nakupa prek interneta 

iz strahu, da se bodo njihovi osebni podatki zlorabili ali pa postali ogroženi (Wikipedija 

2015b).  
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4 PREDSTAVITEV SPLETNIH STRANI 

Analizirali smo spletne strani treh naročniških paketov: DashBox, Škatlica in StyleBOX. 

Spletne strani smo analizirali po vsebini, vsebini naročniških paketov, oblikovni podobi, 

tehnologiji spletne strani ter uporabnosti. V nadaljevanju bomo analizirali naročniške pakete, 

ki jih odjemalci prejmejo na dom. Primerjali bomo cene izdelkov v paketu s cenami izdelkov 

v spletnih trgovinah. Vsebino paketa bomo ocenjevali po naslednjih kriterijih: vsebina, 

uporabnost – ali lahko kupec ta izdelek uporablja, cena, kakovost, prednosti in slabosti paketa.  

Oblikovna podoba 

Skrt (2003) ugotavlja, da ob obisku spletne strani uporabnik naprej zazna njeno oblikovno 

podobo. Primeri spletnih strani uspešnih podjetij na internetu dokazujejo, da je najboljša 

oblikovna podoba tista, ki je preprosta in ki ne vsebuje nepotrebnih odvečnih elementov. 

Pri analizi spletnih strani smo ocenjevali naslednje lastnosti spletnih strani: oblikovanje, 

všečnost, ureditev, postavitev, navigacija, barve, ozadje, grafični elementi, tipografija in 

velikost pisave.  

Pri analiziranju smo upoštevali nasvete, ki so pomembni pri ustvarjanju oblikovne podobe: 

-  izogibati se moramo pretirani uporabi številu različnih barv, animacij, premikajočih 

napisov in zvočnih datotek; 

- uporabimo enako in ne izstopajoče ozadje; 

- določimo primerno tipografijo in velikost pisave; 

- uporabimo prazen prostor okoli teksta; 

- grafične elemente uporabimo, da vsebino popestrijo in ne zadušijo;  

- slike in grafične elemente optimiziramo in objavljamo v primernem formatu, da skrajšajo 

čas nalaganja spletne strani; 

- uporabimo raje temne pisave na svetli podlagi, za boljšo čitljivost. 

Vsebina 

Spletna vsebina mora biti ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, pregledna, 

verodostojna in uporabna. Spletna stran nikakor ne sme biti natrpana s tekstom. Dolge tekste 

razdelimo v poglavja in jih predstavimo na več podstraneh. Vsebino, ki zajema široko vidno 

polje ekrana, lahko razdelimo v več stolpcev. Za lažje sprehajanje po vsebini uporabljamo 

kratke in jasne naslove ter poudarjene ključne besede. Najpomembnejše informacije podamo 

tako, da jih bo uporabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju (Skrt 2003). 
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Tehnologija 

Ker se mora spletna stran hitro naložiti, morajo biti vsi elementi (grafike, slike, teksti) 

optimizirani in objavljeni v ustreznem formatu, spletna stran pa mora biti nameščena na hitrih, 

zanesljivih in varnih strežnikih. 

Spletno stran moramo pred njeno objavo testirati v različnih resolucijah, pri različnih hitrostih 

modemskih povezav in z različnimi brskalniki. Kompatibilna mora biti z najpogosteje 

uporabljenimi brskalniki (Internet Explorer v različici 8 in 9, kot tudi Firefox, Safari in 

Google Chrome) ter funkcionalna v različnih ločljivostih ekrana. Danes je tipična ločljivost 

zaslona 1024x768 slikovnih pik, vendar se ta vse bolj povečuje. Vse več uporabnikov dostopa 

do spletne vsebine preko mobilnih naprav in tablic, zato je dobro, da spletno stran 

prilagodimo tudi za druge naprave. Preverimo tudi pravilnost html kode ter vse povezave, ki 

so vključene na strani. 

Uporabnost 

Kritičen, a pogosto spregledan del uspešne spletne strani je njena stopnja uporabnosti. Spletna 

stran mora biti enostavna za branje, z enostavno navigacijo, in razumljiva. Nekateri ključni 

elementi za uporabno spletno stran so:  

- Preprostost: najboljši način, da pritegnemo obiskovalce na spletno stran, je, da ponudimo 

dobro vsebino, organizacijo in privlačno obliko. Spletne strani naj bodo enostavno in 

dobro organizirane.  

- Hitro nalaganje strani: stran se mora hitro naložiti, povprečna hitrost je 6,8 sekunde; če se 

nalaga dlje časa, je velika verjetnost, da bomo izgubili polovico potencialnih 

obiskovalcev.  

- Odlična, logična navigacija: Elemente menija postavimo na vrh spletne strani ter jih 

omejimo na deset ali manj.  

Dobro narejena oblikovna podoba je tista, ki doseže harmonijo barv, slik in vsebine. Zavedati 

se moramo, da je za uspešnost podjetja na internetu pomembno to, da podjetje ugotovi, kaj je 

obiskovalcem všeč in kaj ne (Jerman-Blažič 2001, 71). Še tako dobra oblikovana spletna stran 

je brez vrednosti, če ne vsebuje vsebine, ki prepriča obiskovalce, da se bodo na spletno stran 

vračali (Skrt 2003).  

Najpomembnejša karakteristika dobrega paketa je njegova uporabnost, to pomeni, da 

potrošnik dobi izdelek, zaradi katerega je paket naročil, pri tem pa mora izdelek prejeti hitro 

in cenovno ugodno. Dodatna vrednost pri tem je, da paket na odjemalca naredi dober vtis. 

Uporabni so tisti paketi, ki vsebujejo izdelke, katere lahko potrošnik uporablja in jih v 

prihodnosti potem tudi naroča. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi vsestranskosti in kakovosti 

paketa. Na podlagi teh karakteristik bomo v nadaljevanju analizirali naročniške pakete treh 

spletnih strani. 
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4.1 Predstavitev spletne strani Dashbox 

Podjetje Dashbox 2.0. je s svojim delovanjem začelo leta 2014. Sprva je podjetje nudilo 

predvsem preizkušanje vzorcev kozmetičnih izdelkov, od februarja 2015 pa so iz načina 

preizkušanja s testerji prešli v nov način preizkušanja s celotnimi izdelki, pri katerem lahko 

odjemalci prihranijo tudi do 70 % denarja, kot pa, če bi kupili vsak izdelek posebej. Dashbox 

ponuja nov način nakupovanja in preizkušanja kozmetike, namenjen pa je predvsem 

ljubiteljem kozmetike. Gre za 360-stopinjski proces. Odjemalci lahko izdelek najprej 

preizkusijo in se o njem poučijo; v kolikor jim je izdelek všeč, ga lahko tudi kupijo v njihovi 

spletni trgovini. Podjetje odjemalcem omogoča, da preizkušajo izdelke po znižani ceni. 

Mesečna naročnina paketa znaša 18 EUR. Paket vsebuje 4–5 celotnih produktov. Običajno na 

mesec izideta dve različici paketov. Odjemalec ima možnost, da na njihovi spletni strani 

izpolni svoj t. i. lepotni profil, kjer odgovori na 17 vprašanj, ki se npr. nanašajo na tip kože, 

tip las, mesečni dohodek, letnica rojstva itd. – in tako dobi paket, ki je prilagojen njegovim 

željam (Dashbox 2014). 

Vsebina 

Podjetje ima na strani opisano, kako deluje, predstavljeno vsebino mesečnega paketa ter 

mnenja strank. Spletna stran ponuja uporabnikom možnost branja njihove spletne revije, kjer 

mesečno objavljajo nasvete in bolj podrobno predstavijo izdelke. Na voljo so tudi vodiči, 

kako pravilno uporabljati izdelke. Na strani najdemo tudi pogosto zastavljena vprašanja, kjer 

so na voljo odgovori na najverjetnejša vprašanja v zvezi z vsebino spletne strani. V spletni 

trgovini lahko kupci kupijo izdelke iz paketa, ki so jim bili všeč. Izdelki so razdeljeni po 

oddelkih: obraz, telo, lasje, make up, nohti, parfumi, lifestyle in pripomočki. Na strani 

najdemo še oddelke: najbolj prodajano, najbolj ocenjeno ter 15 EUR in ceneje. Predstavljene 

so tudi znamke kozmetičnih izdelkov, kjer najdemo podrobnejši opis znamke, ter mnenja in 

oceno izdelka. Dashbox ponuja kupcem možnost zbiranja Dashtočk. Za vsako konstruktivno 

mnenje o izdelkih dodelijo 2 Dashtočki na ocenjen izdelek. 50 Dashtočk pa v primeru če 

pridobimo novega kupca. Vsaka Dashtočka je vredna 0,1 EUR. Ko zberemo 100 točk, jih 

lahko unovčimo pri nakupu izdelkov na njihovi spletni strani. Dashbox nudi kupcem možnost 

plačevanja preko UPN položnice ali po povzetju. V kolikor želi kupec skleniti naročnino, 

paket plača preko Paypala. Poštnina ni všteta v ceno in se obračuna pri zaključku nakupa. 

Poštnina po povzetju znaša 3,80 EUR, poštnina po predračunu ali Paypalu pa 3 EUR. 

Brezplačna poštnina se upošteva pri nakupu nad 50,01 EUR (Dashbox 2014). 

Uporabnost 

URL naslov (www.dashbox.si) je primeren, kratek, jedrnat in logičen, saj je poistoveten z 

imenom podjetja. Stran je uporabna, saj ponuja veliko zanimivih in uporabnih informacij za 

obiskovalce. Vsebina je ažurna, jedrnata in kakovostna. Spletna stran ni na voljo v tujem 

jeziku. Štirje elementi menija so postavljeni na vrhu spletne strani. 
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Tehnologija 

Spletno stran smo testirali v Google Developers, kjer je dobila oceno 47/100. Stran je 

predlagala naslednje popravke in predloge: Stran bi lahko bila hitrejša, naloži se s hitrostjo 7,4 

sekunde. Slike niso optimizirane. S pravilnimi oblikami zapisa in stiskanjem slik bi pridobili 

več prostora. JavaScript in CSS blokirata upodabljanje, zato bi jih morali odstraniti ter 

zmanjšati odzivni čas strežnika. Stran je kompatibilna z najpogosteje uporabljenimi strežniki. 

Ločljivost je za računalnike primerna. Stran ni prilagojena mobilnim in ostalim napravam. 

Povezave so preblizu skupaj, besedilo je težko prebrati, ker je pisava premajhna, vidno 

območje za mobilne naprave ni določeno. 

Oblikovna podoba 

Začetna stran je preprosta in pregledna. Na začetni strani je predstavljen mesečni paket, 

Dashbox trgovina, mnenja strank, ter partnerji, s katerimi podjetje sodeluje. Stran je barvno 

usklajena, ozadje spletne strani je belo, besedilo pa je temne barve. Prevladujeta bela in temno 

siva barva ter nekaj rožnate. V spletni trgovini so nekateri deli besedila poudarjeni. Slike so 

kakovostne in dodatno popestrijo spletno stran. Spletna stran bi bila hitrejša in bi bolje 

izgledala brez slik na predstavitveni strani pod rubriko Dashbox revija. 

 

Slika 1: Spletna stran podjetja Dashbox 

Vir: Dashbox 2014. 
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Vsebina marčevskega paketa: 

- Essence XXL lip gloss (2 EUR), 

- Etre Belle krema za obraz 15 ml (17 EUR), 

- Etre Belle maska za obraz (9,90 EUR), 

- Mirati losjon za telo 200 ml (21,90 EUR), 

- Makeup Revolution osvetljevalec (5,50 EUR). 

Kot smo že omenili, znaša cena mesečnega paketa skupaj s poštnino 21,80 EUR oz. 21 EUR. 

Če bi izbrane izdelke kupili v spletni trgovini, pa bi cena paketa znašala 58,30 EUR. Menimo, 

da je cena paketa ugodna, saj dobimo celotne izdelke ceneje, kot če bi jih kupovali posebej. 

Podjetje omenja, da so izdelki namenjeni predvsem ljubiteljem kozmetike, zato menimo, da je 

vsebina paketa dobro izbrana. Naše mnenje je, da so izdelki za ljubitelje kozmetike uporabni, 

odjemalec lahko izdelke dobro preizkusi, saj so v celotnem pakiranju. Prednost Dashboxa je v 

tem, da lahko odjemalci, če jim je določen proizvod všeč, slednjega kupijo v njihovi spletni 

trgovini in tako prihranijo čas. Prav tako predstavlja prednost lepotni profil, ki ga lahko 

odjemalec izpolni in na dom prejema prilagojene izdelke (šampon za mastne lase, izdelki za 

suho kožo itd.). 

 

Slika 2: Primer vsebine paketa Dashbox 

Vir: Dashbox 2014. 

4.2 Predstavitev spletne strani Škatlica 

Podjetje Škatlica je nastalo z željo do osrečevanja ljudi. Življenjska prelomnica, ki se je 

pojavila z izgubo službe in težkimi razmerami na trgu dela, je bila glavni razlog za uresničitev 

Škatlice.  
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Vizija podjetja je širiti pozitivno miselnost in spodbujati ljudi h kreativnosti s pomočjo lepih 

in spodbudnih misli. Koncept Škatlice je sestaviti in ponuditi odjemalcem darilo z izborom 

petih izdelkov z različnih področji.  

Podjetje zagovarja izdelke iz naravnih sestavin s področja zdrave prehrane, ročno narejene in 

naravne izdelke. Odjemalci poleg paketa kot dodano vrednost prejmejo osebno sporočilo, lepe 

misli, različne nasvete, ideje in recepte. Vsi izdelki so zapakirani v lično škatlico, katero lahko 

odjemalci podarijo tudi kot darilo. Vsebino Škatlice zamenjajo z novimi izdelki vsakega 

prvega v mesecu (Škatlica 2014). 

Vsebina 

Podjetje ima na strani v treh korakih opisano, kako deluje, mnenja strank in blog. Spletna 

stran ponuja uporabnikom možnost branja bloga, kjer mesečno na kratko predstavijo izdelke v 

Škatlici in njihove proizvajalce. Na strani najdemo oddelke: kako deluje, mesečne škatlice, 

naši partnerji in naroči škatlico. Odjemalci lahko paket naročijo preko spletne strani ali pa 

preko telefona. Izbirajo lahko med mesečno, trimesečno ali šestmesečno naročnino. Cena 

mesečnega paketa je 24,90 EUR, trimesečna naročnina stane 74,70 EUR, šestmesečna pa 

134,40 EUR z 10 % popustom. Ponujajo dva načina plačila, in sicer po povzetju in plačilo po 

predračunu. Pri trimesečni in šestmesečni naročnini je dostava brezplačna, pri mesečni 

naročnini in plačilu po povzetju pa odjemalec plača 1,5 EUR dostavni službi DPD in 3,5 EUR 

stroškov dostave (Škatlica 2014). 

Uporabnost 

URL naslov (www.skatlica.si) je primeren, kratek, jedrnat in logičen, saj je poistoveten z 

imenom podjetja. Stran je uporabna, saj ponuja kar nekaj zanimivih in uporabnih informacij 

za obiskovalce. Vsebina je ažurna, jedrnata in kakovostna. Spletna stran ni na voljo v tujem 

jeziku.  Elementi menija so postavljeni na vrhu spletne strani. 

Tehnologija 

Google Developers je ocenil spletno stran z oceno 79/100. Predlagal je odstranitev JavaScript 

in CSS, saj blokirata vire skriptov, kar pa povzroča zakasnitve pri upodabljanju spletne strani 

in počasno nalaganje. Stran se nalaga s hitrostjo 7 sekund. Vsebina na spletni strani je dobro 

vidna. Slike so optimizirane. Stran je kompatibilna z najpogosteje uporabljenimi strežniki. 

Ločljivost je primerna za računalnike. Spletna stran je prilagojena ostalim napravam. Vse 

povezave na spletni strani so dovolj velike, da se jih uporabnik preprosto dotakne na zaslonu 

na dotik. Stran ne uporablja vtičnikov, ki bi lahko preprečevali uporabo vsebine na različnih 

platformah. Začetni prikaz strani se ujema z velikostjo naprav ter s tem omogoča pravilno 

prikazovanje strani v vseh napravah. Besedilo je berljivo. 
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Oblikovna podoba 

Začetna stran je preprosta in pregledna. Na začetni strani je v treh korakih predstavljen 

postopek naročanja paketa. Izvaja se animacija, ki izmenično predstavlja mnenja strank. Stran 

je barvno usklajena in pregledna.  

Na strani prevladujejo barve v rožnatih odtenkih, besedilo je v temno sivi barvi in dobro 

berljivo. Naslovi v rubriki mesečne škatlice so poudarjeni, slike so kakovostne in dodatno 

popestrijo spletno stran (Škatlica 2014).  

 

Slika 3: Spletna stran podjetja Škatlica 

Vir: Škatlica 2014. 

Vsebina februarskega paketa: 

- Priročnik Baeba (20 EUR), 

- Ročno izdelani volneni uhani Nani (5 EUR),  

- Stekleni prstan Dendica (9 EUR), 

- Masažna svečka in krema za telo (6 EUR),  

- Konfeti (darilo). 

Cena februarskega paketa skupaj s poštnino znaša 29,90 EUR, če kupec izbere plačilo po 

povzetju, oz. 28,4 EUR, če plača po predračunu. Če bi zgoraj naštete izdelke kupovali 

posamezno, bi cena paketa znašala 40 EUR brez vključenih poštnin. Cena paketa se nam zdi 

ugodna, saj dobimo izdelke v paketu ceneje, kot če bi jih kupovali posamično. Izdelki v 

paketu so namenjeni predvsem ženskam. Menimo, da so izdelki dobro izbrani, saj jih lahko 

kupec uporablja. Prednost paketa je tudi, da z nakupom podpremo manjša slovenska podjetja. 
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Slika 4: Primer vsebine paketa Škatlica 

Vir: Škatlica 2014. 

4.3 Predstavitev spletne strani StyleBOX 

StyleBOX je novoustanovljeno podjetje, ki prav tako ponuja inovativen in zabaven način 

preizkušanja izdelkov in storitev. Paketi izidejo vsakega petega v mesecu. Paket vsebuje 

različne izdelke, kot so: vstopnice, modni izdelki, nakit, oblačila itd. Podjetje mesečno 

razkrije polovico izdelkov, drugo polovico pa odkrije kupec ob prejemu paketa. S tem 

dosežejo učinek presenečenja. Mesečna naročnina paketa znaša 29,90 EUR in vsebuje 5 in/ali 

več izdelkov (StyleBOX b.l.). 

Vsebina  

Podjetje ima na začetni strani predstavljene njihove karakteristike ter nazadnje objavljene 

članke. Na strani najdemo oddelke: domov, naroči styleBOX, kako deluje, pogosta vprašanja, 

styleBLOG in moj račun. V oddelku naroči styleBOX so predstavljeni izdelki mesečnega 

paketa, tako da se lahko kupec na podlagi predstavljenih izdelkov lažje odloči, ali bo paket 

naročil. V oddelku StyleBLOG najdemo več kategorij, kot so: lepota in zdravje, recepti, 

vodiči, styleBOX odgovarja, zanimivosti itd. Na blogu so predstavljeni tudi nekateri izdelki, 

ki jih kupec prejme v paketu in tako lažje ve, kako te izdelke uporabljati. StyleBOX ima na 

izbiro tri vrste naročnin: mesečna naročnina stane 29,90 EUR, trimesečna 80,73 EUR, 

šestmesečna pa 149,50 EUR. Vsi paketi imajo brezplačno poštnino. Kupec lahko izbira med 

plačilom po povzetju ali plačilom preko Paypala (StyleBOX b.l.). 
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Uporabnost 

URL naslov (www.stylebox.si) je primeren, kratek, jedrnat in logičen, saj je poistoveten z 

imenom podjetja. Stran je uporabna, ponuja namreč zanimive in uporabne informacije za 

obiskovalce. Vsebina je ažurna, jedrnata in kakovostna. Spletna stran ni na voljo v tujem 

jeziku.  Elementi menija so postavljeni na vrhu spletne strani. 

Tehnologija 

Google Developers je ocenil spletno stran z oceno 83/100. Spletna stran daje prednost vsebini 

na vrhu strani. Stran nima preusmeritev in ima stisnjen HTML, strežnik se hitro odziva, in 

sicer v vsega 3,6 sekundah. Vsebina na spletni strani je dobro vidna. Slike so optimizirane. 

Stran je kompatibilna z najpogosteje uporabljenimi strežniki. Ločljivost je primerna za 

računalnike. Spletna stran je prilagojena ostalim napravam. Nekatere povezave ali gumbi na 

spletni strani so morda premajhni, da bi se jih uporabniki lahko brez težav dotaknili na 

zaslonu na dotik. Potrebno bi bilo povečati te ciljne elemente na dotik. Stran ne uporablja 

vtičnikov, ki bi lahko preprečevali uporabo vsebine na različnih platformah. Začetni prikaz 

strani se ujema z velikostjo naprav ter s tem omogoča pravilno prikazovanje strani v vseh 

napravah. Besedilo je berljivo. 

Oblikovna podoba 

Začetna stran je pregledna, lahko bi bilo manj besedila. Stran je barvno usklajena, 

prevladujejo barve v rožnatih odtenkih, besedilo je v črni barvi in dobro berljivo. Slike v 

rubriki styleBLOG so kakovostne in dodatno popestrijo blog na spletni strani.  

 

Slika 5: Spletna stran podjetja StyleBOX 

Vir: StyleBOX b. l. 
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Vsebina marčevskega paketa: 

- Zelena kava Aura Herbals (12 EUR), 

- Maser za glavo (3 EUR +),  

- Zložljiva plastenka za vodo (5 EUR), 

- Dežni plašč (2 EUR), 

- Spojnice za nedrček (5 EUR), 

- Revija Ženski svet (starejša številka), 

- Vrednostni bon Modne ure (5 EUR), 

- Vrednostni bon POSH (10 EUR),  

- Vrednostni bon Modne torbice (10 EUR),  

- Konjski gel s čilijem (9,95 EUR),  

- Krema Macadamia (4,95 EUR), 

- Krema alpska zelišča (7,95 EUR). 

Cena marčevskega paketa je 29,90 EUR, če bi izdelke kupovali posamično, bi cena paketa 

znašala 69,85 EUR. Cena paketa se nam zdi ugodna, saj dobimo izdelke v paketu ceneje, kot 

če bi jih kupovali posamično. Tudi v tem paketu so izdelki namenjeni predvsem ženski 

populaciji. Niso prilagojeni odjemalcem, ampak izbrani naključno vsak mesec. Prednost 

StyleBOX paketa je, da si lahko odjemalci glavne izdelke že vnaprej ogledajo in se tako lažje 

odločijo za nakup paketa. Prednost paketa lahko za nekatere kupce predstavlja tudi to, da ne 

poznajo vsebine celotnega paketa in tako doživijo presenečenje ob odprtju paketa. Za nekatere 

pa je to lahko slabost. Izdelki v paketu so uporabni, odjemalec lahko izdelke testira, vendar pa 

menimo, da so izdelki pri StyleBOXu namenjeni bolj presenečenju v samem paketu, kot pa 

testiranju.  

 

Slika 6: Primer vsebine paketa StyleBOX 

Vir: StyleBOX b. l. 
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4.4 Ugotovitve in predlogi 

S pomočjo primerjalne analize smo analizirali tri slovenske spletne strani, in sicer Dashbox, 

Škatlica in StyleBOX. Vsa podjetja poslujejo z naročniško-poslovnim modelom. Dashbox se 

od ostalih podjetij razlikuje po tem, da ima na svoji spletni strani tudi spletno trgovino, kar 

lahko predstavlja veliko prednost za kupce, saj jim izdelka, ki jim je všeč, ni potrebno iskati 

po ostalih trgovinah. Prav tako se Dashbox razlikuje po tem, da ponuja luksuzne znamke 

kozmetike ter možnost izpolnitve lepotnega profila. StyleBOX ponuja različne izdelke, ki jih 

prejme preko različnih proizvajalcev, Škatlica pa v paket zapakira izdelke slovenskih 

proizvajalcev ter ročno izdelane izdelke. Vse spletne strani ponujajo možnost plačila po 

povzetju ali pa preko UPN položnice. Predlagali bi, da med načine plačevanja vključijo še 

plačevanje s kreditno kartico, saj je enostavnejše in hitrejše.  

Pri oceni paketov smo ugotovili, da so vsi cenovno ugodnejši, kot če bi kupovali izdelke 

posamezno. Izdelki v paketih so uporabni ter namenjeni preizkušanju. Odjemalec si lahko 

mesečno vsebino paketa ogleda na spletni strani podjetja, kjer je razkrita večina izdelkov, ki 

jih bodo prejeli na dom. Na podlagi izbora teh se lahko odloči, ali bo paket naročil. To 

pomeni, da so paketi bolj namenjeni odkrivanju izdelkov kot pa samemu presenečenju. 

Velikokrat so moški tisti, ki se nakupovanju izogibajo. Podjetjem bi predlagali uvedbo 

paketov tudi za moški del populacije, saj bi s tem povečali svojo prepoznavnost in obseg 

poslovanja.  

Spletne strani smo ocenjevali v Google Developers. Najboljšo oceno je dobila spletna stran 

StyleBOX, na drugem mestu je Škatlica, najslabšo oceno pa je dobila spletna stran Dashbox. 

Dashbox bi moral optimizirati slike in s tem izboljšati hitrost strani. Predlagali bi, da spletno 

stran prilagodi tudi za ostale naprave, saj vse več uporabnikov dostopa na internet preko 

mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.  
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5 SKLEP 

Spoznali smo, da se je elektronsko poslovanje razvilo s pojavom interneta. V devetdesetih 

letih pa se je z razvojem in razširjenostjo interneta razvilo elektronsko poslovanje kot ga 

poznamo danes. Elektronsko poslovanje pomeni, da potekajo transakcije preko elektronskih 

omrežij, največkrat preko interneta. Deli se na dva pojma: e-trgovanje in e-poslovanje, ki se 

izvajata na štirih temeljnih trgih. Za uspešno poslovanje moramo oblikovati spletno mesto, ki 

je privlačno in zanimivo. Ponudimo izdelke in storitve, ki so zanimivi za kupce. Računalniško 

opremo posodobimo na najnovejšo ter izberemo uporabniški vmesnik, ki je kupcu prijazen. 

Elektronsko poslovanje prinaša podjetjem neposredne koristi. Znižuje stroške v procesu 

nakupa, zmanjšuje obseg zalog ter skrajša poslovni cikel. Z elektronskim poslovanjem lahko 

razvijemo učinkovitejšo in uspešnejšo pomoč odjemalcem. Pripomore k nižjim stroškom 

prodaje in trženja, ter ustvarja nove tržne priložnosti. Poleg mnogih prednostih pa ima 

elektronsko poslovanje tudi slabosti. Vse pogosteje prihaja do zlorab informacijske 

tehnologije. Uporabnike interneta predvsem skrbi varstvo njihovih osebnih podatkov. 

Pomembna težava je pomanjkanje pravne zaščite ter nepoznavanje in nerazumevanje 

zakonov.  

Naročniški paketi so nov poslovni model, ki je spremenil nakupovalne navade. Ljudem ni več 

potrebno zapravljati dragocenega časa v trgovinah z iskanjem pravega izdelka. To opravi 

podjetje, ki ponuja naročniške pakete. Model je na tujih trgih precej dobro uveljavljen, na 

slovenskem trgu pa se je pravkar začel razvijati in postaja vse bolj priljubljen. Naročniški 

paketi ponujajo uporabnikom preizkušanje in odkrivanje novih izdelkov po ugodnejši ceni. 

Hkrati pa uporabniki ob odpiranju paketa doživljajo učinek presenečenja. Naročniške pakete 

je prvo začelo uveljavljati podjetje Birchbox iz Anglije. Ustanoviteljici podjetja sta ga 

ustanovili iz razloga, da je nakupovanje izdelkov neprijetno, zmedeno in neučinkovito. 

Razvoj naročniško-poslovnega modela je prinesel nekaj izzivov za podjetja kot tudi veliko 

prednosti. Največji izziv, ki se podjetje sooča z njim, je pridobitev zadostnega števila 

odjemalcev, da lahko sklene pogodbe s potencialnimi partnerji. Nato pa mora podjetje 

oblikovati paket, ki bo zadovoljil odjemalčeve potrebe in želje, ter ga zasnovati tako, da 

obdrži svoje odjemalce in da se le-ti ne bodo naveličali paketov. Kljub izzivom pa je takšen 

model za podjetje učinkovit, prilagodljiv in enostaven za uporabo. Podjetju niža stroške 

poslovanja ter zmanjšuje tveganje podjetja, saj se plačilo izvede vnaprej. Paketi potrošnikom 

prinašajo udobje, predstavljajo presenečenje ter omogočajo, da brez tveganja preizkušajo 

nove izdelke. Slabost naročniških paketov pa lahko predstavlja preklic naročnine, saj je ta za 

kupce pogosto neprijetna ter predstavlja skrb za varstvo njihovih osebnih podatkov. 

Pri analizi spletno-naročniških paketov smo ugotovili, da se podjetje Dashbox od ostalih dveh 

podjetij razlikuje po tem, da ima tudi svojo spletno trgovino, kjer ponuja izdelke, ki jih 

odjemalci prejmejo v škatlah. Podjetji Škatlica in StyleBOX pa ponujata naključne izdelke, ki 

jih dobavita preko drugih podjetij.  
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Paketi so cenovno ugodni in cenejši, kot če bi kupovali izdelke posamično. Spletne strani so 

oblikovane ustrezno z merili. Podjetje Škatlica in SytleBOX imata spletno stran oblikovano 

tako, da lahko do nje dostopamo tudi preko drugih naprav, kot sta tablični računalnik in 

mobilni telefon, ter tako omogočata kupcu še večje udobje.  
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