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POVZETEK 

V diplomski nalogi smo proučevali vpliv marketinškega komuniciranja na nakupne odločitve 

potrošnikov dietne prehrane. Izvedli smo kvantitativno raziskavo v obliki ankete, v katero je 

bilo vključenih 76 prebivalcev štajerske podružnice Slovenskega društva za celiakijo. 

Raziskovalni vzorec je bil omejen, zato rezultatov raziskave ne moremo posplošiti za celotno 

slovensko populacijo. Ugotovili smo, da se potrošniki za nakup izdelkov dietne prehrane 

odločajo na osnovi aktivnosti marketinškega komuniciranja ponudnikov ter zaradi poznane 

blagovne znamke izdelkov, saj jim to predstavlja določeno varnost in zaupanje. Ugotovili smo 

tudi, da se potrošniki za nakup izdelkov dietne prehrane ne odločajo na osnovi osebne prodaje 

in priporočil ustrezno usposobljenega prodajalca. 

Ključne besede: marketinško komuniciranje, nakupne odločitve, potrošniki, dietna prehrana.  

 

SUMMARY  

In the diploma thesis, we researched the impact of marketing communication strategies on 

purchasing decisions of dietitian consumers. We carried out a quantitative survey in the form 

of a survey involving 76 inhabitants of the štajerska branch of the Slovenian Society for 

Celiac. The research sample was limited, so the results of the research can not be generalized 

to the entire Slovenian population. We found that marketing communication is an important 

part of the marketing process for long-term existence and recognition on the market. An 

effective marketing communication is achieved by the company with an optimal selection of 

the promotional web, in which it predicts possible combinations of communication 

instruments with respect to the company's set goals. 

Key words: marketing communication, purchasing decisions, consumers, diet nutrition. 
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1 Uvod 

V uvodnem delu diplomske naloge smo predstavili opredelitve teoretičnih okvirov in 

obravnavane problematike ter namen in cilje, prav tako pa tudi metode za doseganje ciljev. 

Opisali smo tudi predpostavke in omejitve, ki se lahko pojavijo pri obravnavanem problemu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Smo v času, ko je potrebno vse sile vložiti v to, da ostanemo fleksibilni na trgu dela. Zavedati 

se moramo, da se poslovno okolje hitro in neprestano spreminja, predvsem zaradi vse bolj 

razširjene globalizacije, kar vpliva na povečan izbor izdelkov ter storitev na trgu. Zgolj hitra 

in predvsem pravilna odzivnost podjetja je tista, ki mu omogoča dolgoročno delovanje. 

Globalizacijo bi lahko opredelili kot proces, v katerem se svet spreminja, povezuje v 

gospodarsko in informacijsko enovito celoto (SSKJ 2018). Gre za širjenje dejavnosti po svetu 

in s tem upadanje stroškov mednarodnega poslovanja. Konkurenčna podjetja se potegujejo za 

prevlado na trgu in s tem večajo obseg ponudbe storitev in izdelkov. 

Avtor opredeljuje: »Treba se je zavedati, da podjetja z vstopom v mednarodno poslovno 

okolje vstopajo v drugačna poslovna, finančna, zakonodajna, pravno-regulatorna, kulturna, 

menedžerska, tržna in sprememb polna okolja, kar daje poslovanju v mednarodnem okolju 

drugačno konotacijo, težo, zahtevnost in pomen.« (Kesič 2010) 

Pomembno je dejstvo, da je slovenski trg majhen in zasičen z raznimi ponudniki, zato 

podjetja iščejo vedno nove rešitve, kako si zagotoviti največji tržni delež. Da bi potrošnike 

usmerili v želeno smer, izvajajo razne marketinške aktivnosti ter nenehno spremljajo 

delovanje konkurenčnih podjetij pri oglaševanju. 

Devetak (2007, 15–17) pojem marketinga definira kot ekonomski proces, ki povezuje 

proizvodnjo in potrošnjo, kjer ponudnik skuša vzpostaviti odnos s potrošnikom in hkrati 

zadovoljiti vse njegove potrebe. 

Marketing je močno povezan s samo psihologijo, saj pri nakupu v ospredje prodrejo 

psihološki vidiki in podzavest potrošnika, zato je nujno, da poznamo obnašanje potrošnikov 

na podlagi njihovih psiholoških značilnosti, izkušenj in drugih dejavnikov. To obnašanje je 

odvisno od tega, kolikšno vrednost ima določena storitev oziroma izdelek za potrošnika (Kos 

2003, 74). 

Podjetja z marketinškim komuniciranjem vsekakor pridobijo nekatere kupce, vendar pa za 

dolgoročni obstoj in prepoznavnost pri zvestih potrošnikih potrebujejo svojo blagovno 

znamko. Le-to je potrebno nato uveljaviti na trgu in predstaviti potrošnikom, da postane 

prepoznavna in začne dosegati želeni cilj ponudnika. 
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O produktu kot blagovni znamki govorimo takrat, ko postane splošno znana in pridobi položaj 

na trgu ter svojo tržno moč. S temi značilnostmi produkt postane tržna osebnost in pridobi 

status blagovne znamke. Slednja predstavlja določen znak in simbol, po katerih se glede na 

svoje značilnosti izdelek loči od vseh ostalih izdelkov na trgu (Pompe in Vidic 2008, 67–68). 

Z vse večjim porastom diagnosticiranih bolnikov s celiakijo se je pojavilo vedno večje 

povpraševanje po brezglutenski prehrani. Z današnjo industrializacijo pa seveda kmalu za tem 

tudi ponudba specializirane prehrane. Na našem tržišču so med prvimi prevladovali tuji 

ponudniki, kasneje so se pojavili tudi slovenski. Danes je ta dietna prehrana dostopnejša, na 

tržišču se pojavljajo vedno nove blagovne znamke ponudnikov iz različnih koncev sveta, ki 

pa se razlikujejo v kakovosti, ceni in drugih karakteristikah. 

Obravnavani problem diplomske naloge je, ali marketinško komuniciranje teh podjetij vpliva 

na potrošnike bolnike in njihove odločitve o nakupu izdelkov brezglutenske prehrane. V 

diplomski nalogi smo najprej predstavili teoretični okvir marketinškega komuniciranja, 

katerega osnovni namen je dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih podjetja in s tem 

dvigniti tudi dobiček. Predstavili smo temeljne koncepte marketinškega komuniciranja, ki 

temeljijo na klasičnem Kotlerjevem 4P-modelu, opredelili marketinško komuniciranje in 

njegov razvoj. Opredelili smo vlogo, pomen in strategijo blagovne znamke. 

V nalogi smo med drugim predstavili nekatera podjetja, ki na slovenskem tržišču ponujajo 

dietno prehrano in na kratko opisali pomen kronične bolezni celiakije, za katero edino 

zdravilo je doživljenjska dieta z brezglutensko prehrano. 

Zanimali so nas prevladujoči ponudniki dietne prehrane na slovenskem tržišču. Kateri so, 

slovenski ali tuji, kakšno komunikacijsko strategijo le-ti uporabljajo pri svojem nastopu na 

trgu, da jih potrošniki izberejo. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti vlogo ter pomen marketinškega 

komuniciranja ponudnikov specializirane dietne prehrane in njegov vpliv na nakupne 

odločitve potrošnikov bolnikov v Sloveniji ter vpliv na uspešnost poslovanja teh podjetij. Na 

osnovi rezultatov raziskave smo podali tudi predloge za nadaljnji razvoj.  

Zanimalo nas je, kaj je odločilni faktor pri nakupu izdelkov specializirane prehrane, v našem 

primeru prehrane bolnikov s celiakijo, tako imenovane brezglutenske prehrane. Prav tako nas 

je zanimalo, ali ključni faktor predstavljajo aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetij 

ali prevladuje nakup preverjenih izdelkov, ali prevladujejo že dolgo uveljavljene blagovne 

znamke na našem tržišču ali se pogosteje odločajo za nakup izdelkov novih ponudnikov.  
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Cilji diplomske naloge so bili: 

 predstaviti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetij, 

 preučiti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja, 

 predstaviti vlogo in pomen blagovne znamke, 

 opredeliti in predstaviti ponudnike specializirane dietne prehrane, 

 raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti vpliv marketinškega komuniciranja ponudnikov 

specializirane brezglutenske prehrane na nakupne odločitve potrošnikov bolnikov s 

celiakijo v Sloveniji, preučiti razloge za pripadnost blagovnim znamkam in primerjati 

prepoznavnost blagovnih znamk različnih tujih in slovenskih ponudnikov, 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati poročila in priporočila za nadaljnji razvoj in 

poslovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Metode raziskovanja, ki smo jih uporabili, so bile: 

 metoda opisovanja ali deskripcije, 

 metoda povzemanja ali kompilacije, 

 metoda analize, 

 metoda sinteze končnih ugotovitev. 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo v obliki ankete, pri 

čemer smo se osredotočili na bolnike in njihove potrebe. Uporabljeni vzorec približno 

petdesetih oseb je reprezentativen, saj so bili izbrani anketiranci iz različnih krajev Slovenije 

(z območja Štajerske), ki prebivajo tako v mestih kot na podeželju, imajo različne dohodke,  

prehranjevalne navade in so člani Slovenskega društva za celiakijo. Ugotovitve pa smo 

prikazali opisno in grafično. Anketna vprašanja smo zastavili tako, da so pripomogla k 

potrditvi ali zavrnitvi treh zastavljenih hipotez: 

H1: Potrošniki se za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi aktivnosti 

marketinškega komuniciranja ponudnikov. 

H2: Potrošniki se za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi osebne prodaje in 

priporočil ustrezno usposobljenega prodajalca. 

H3: Potrošniki se odločajo za nakup izdelkov dietne prehrane zaradi poznane blagovne 

znamke izdelkov in ponudnikov. 

Vsi podatki so bili pridobljeni sekundarno iz domače in delno tuje literature. Za pripravo 

diplomske naloge smo uporabili znanje, pridobljeno na Fakulteti za management Koper, in 

praktično znanje, ki smo ga osvojili pri opravljanju dosedanjega dela ter tudi iz lastnih 

izkušenj in spoznanj.  
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke diplomske naloge so bile naslednje: 

 potrošniki se za nakup dietnih izdelkov odločajo na podlagi marketinško-komunikacijskih 

aktivnosti podjetij, 

 potrošniki se za nakup izdelkov določene blagovne znamke odločajo zaradi zvestobe, 

 potrošniki se za nakup dietnih izdelkov odločajo zaradi strokovnega svetovanja in 

priporočil prodajnega osebja. 

 

Omejitve diplomske naloge so bile naslednje: 

 anketo smo izvajali na območju štajerske podružnice Slovenskega društva za celiakijo, 

raziskovalni vzorec je bil omejen, zato rezultatov raziskave ne moremo posplošiti za 

celotno slovensko populacijo. 
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Poleg navedenega je potrebno raziskati ciljne trge in uporabnike, s katerimi vzpostavijo 

podjetja dobičkonosne odnose. 

2 Marketing 

Vstop na tržišče zahteva veliko truda, priprav in analiz, zato morajo biti poteze marketinga 

načrtovane in zastavljene v skladu s strategijo podjetja. 

 

 

2.1 Definicija marketinga 

Veda o marketingu se spreminja vsakih nekaj let, zato se tudi definicija marketinga z leti 

spreminja. Marketing je opredeljen tako: »Izraz marketing ima več pomenov in se pojavlja 

kot ekonomski proces, poslovna dejavnost ali funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena 

disciplina. Osnovna vsebina marketinga je v tem, da ima ponudnik aktiven odnos do 

potrošnika pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih potreb« (Devetak 2007, 15). 

Pojem marketinga ima lahko več definicij in pomenov, najpogosteje pa ga enačimo z 

ekonomskim procesom, znanstveno disciplino in pa poslovno dejavnostjo. Kljub temu da se 

definicije med seboj razlikujejo, pa ostaja bistvo v tem, da je marketing poslovni proces, ki 

povezuje proizvodnjo in potrošnjo. Marketing lahko torej definiramo kot odnos med 

ponudnikom in potrošnikom, v tem odnosu pa je ključnega pomena zadovoljevanje 

potrošnikovih potreb. Bistvena je hitra zaznava in proučevanje potreb potrošnikov. Na račun 

tega pa lahko ustvarimo in razvijemo tiste izdelke, ki zadovoljujejo interese odjemalcev 

(Devetak 2007, 15–16). 

Marketing opisuje tako strategijo managementa, ki se osredotoča na zadovoljstvo 

potrošnikov, kot tudi zajema serijo funkcij – od oglaševanja, razvijanja produktov, prodaje, do 

marketinških raziskav. Ljudje imajo ob besedi marketing različne asociacije. Večina si njegov 

pomen predstavlja kot oglaševanje in pojavljanje v medijih, medtem ko drugi menijo, da gre 

zgolj za golo prodajo. Nekateri odjemalci pomen marketinga povezujejo s prisilnim 

spodbujanjem v nakup, kar je nesmiselno. Razlog za različno dojemanje pojma je ta, da je 

marketing v bistvu oboje; tako filozofija managementa kot funkcija v organizaciji. Medtem ko 

filozofija marketinga vztraja, da se organizacija osredotoča na potrošnika, pa marketing kot 

funkcija vsebuje aktivnosti, ki vplivajo na potrošnike, na primer s psihološko določenimi 

cenami in pa seveda z izstopajočim načinom oglaševanja (Stokes in Lomax 2008, 2–4). 

Prva asociacija pri marketingu se nanaša na Kotlerjevo »Štiri P« teorijo, ki predstavlja 

prodajalčev pogled na trženjska orodja, ki so na voljo za vplivanje na kupce. Začetnice teh 

besed izhajajo iz angleščine in pomenijo: izdelek (product), cena (price), tržne poti (place) in 

trženjsko komuniciranje (promotion). Pri marketingu in marketinškemu komuniciranju s 

kupci se vse nanaša in vrti okoli teh okvirjev, ki so pomembni za zadovoljevanje 
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porabnikovih in proizvajalčevih potreb, katere je potrebno ustrezno ekonomično zadovoljiti 

ter jih podpreti z učinkovitim trženjskim komuniciranjem (Kotler 2004, 17). 

2.2 Vloga in pomen marketinga 

Kar koli se prodaja na trgu, nekaj konkretnega, nekaj, kar se da kupiti, je pomembno, da to 

znamo tržiti. Izdelek ali storitev moramo znati približati kupcu, da ta zazna potrebo po 

uporabnosti in kakovosti ter ga potem tudi kupi in uporablja (Pompe in Vidic 2008, 14). 

V novi dobi marketinga je za uspešnost potrebno analizirati več različnih vidikov trženja, kot 

so tržni, psihološki, sociološki in kulturni vidiki. 

Tržni vidik se nanaša na menjavo, dobiček in zadovoljstvo kupcev ter zaposlenih. Največjega 

pomena je osredotočenost na kupca in njegovo nakupno obnašanje. Na tej osnovi podjetje 

zastavi strategijo marketinga in marketinški splet, katerega ključni cilj je pozitivno vplivati na 

nakupne odločitve odjemalcev. S tem v potrošniku vzbudi potrebo in željo po izdelku ali 

storitvi ter tako omogoča realizacijo prodaje (Novak 2005, 58–61, po Devetak 2007, 21). 

Največjo vlogo ima psihološki vidik marketinga, ki na osnovi psihologije proučuje človekovo 

podzavest in se poglablja v potrošnikovo duševno stanje ter socialno življenje. Za lažje 

razumevanje in predvidevanje potrošnikovih nakupnih odločitev je potrebno raziskati njegove 

družbene, osebne in psihološke značilnosti. Obnašanje kupcev pa je odvisno od stopnje 

koristi, katero določen izdelek nudi (Novak 2005, 58–61, po Devetak 2007, 21–22). 

Prav tako je pomemben sociološki vidik, ki proučuje človeško družbo in njen razvoj. 

Ključnega pomena pri tem vidiku je obstoj vsaj dveh strani, torej komuniciranje v obe smeri. 

To pomeni, da ima odjemalec svobodo izražanja svojih potreb in želja ter z njimi uravnava 

trg. Na osnovi te strategije naredijo analizo smiselnosti produkta za potrošnika. Izdelki se tako 

razlikujejo glede na kulturo, status, norme, socialne razrede ipd. To so glavni koncepti 

socialnih segmentov, ki so obravnavani. Da ne pride do konfliktov ali prevlade med kupcem 

in proizvajalcem, je potrebno obravnavati karakteristike in profile ciljnih skupin ter socialno 

menjavo med temi subjekti (Novak 2005, 56–61, po Devetak 2007, 22–23). 

Kot zadnji, a zato nič manj pomemben, je kulturni vidik, kjer gre za obravnavo potrošnika. 

Želje in potrebe potrošnikov se razlikujejo, zato morajo tržniki nuditi različen spekter 

izdelkov in storitev ter z njim zadovoljiti čim večji obseg populacije. Močan vpliv na nakupno 

odločanje odjemalca pa ima, poleg vseh značilnosti in osebnostnih karakteristik, seveda 

kulturno okolje posameznika. Kulturo predstavljajo priučene vrednote in odnosi v določeni 

družbi. S tem pa se razlikuje tudi vrednost izdelka glede na določeno kulturno pripadnost. 

Analitično orodje pri ugotavljanju specifičnih potreb določene kulture pa so določili z 

raziskavami, tako da ne prihaja do predvidevanj (Novak 2005, 56–61, po Devetak 2007, 23). 
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Slika 1: Štiri sestavine trženjskega spleta 

Vir: Kotler 2004, 16. 
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3 Marketinško komuniciranje 

Komuniciranje je proces, ki nas spremlja na vsakem koraku našega življenja. Komuniciramo 

z različnimi udeleženci in v različnih situacijah. Poleg besed tvorijo komunikacijo tudi 

kretnje, pogledi, mimika obraza in podobno. Okolici podajamo informacije s celostnim 

pristopom.  

Za podjetja pa je komuniciranje s potencialnimi kupci izrednega pomena, saj si z njim 

pridobijo lojalnost in zaupanje.  

»S trženjskim komuniciranjem razumemo vse aktivnosti podjetja, s katerimi sporoča 

zaposlenim, porabnikom in okolju o svoji ponudbi na trgu.« (Žabkar in Zbačnik 2009, 50, po 

Tomše 2014) 

3.1 Opredelitev marketinškega komuniciranja in njegov pomen 

Tudi pri marketinškemu oziroma trženjskemu komuniciranju obstajajo različne opredelitve 

definicij po različnih avtorjih. 

»Marketinško komuniciranje je vodstveni proces, preko katerega organizacija sodeluje z 

različnimi občinstvi.« (Fill 2005, 7, po Tomše 2014, 19) 

»Osnovni cilji trženjskega komuniciranja so: informirati, prepričati in izpolniti.« (Mihaljčič 

2006, 83) 

»Promocije ali bolje rečeno trženjske komunikacije so zagotovo najbolj kreativen del 

trženjskega spleta. Gre za področje, pri katerem je najmanj rutine in nobena od spremenljivk 

ne učinkuje dvakrat enako. Tako kot je trg večna spremenljivka, tako se morajo temu stalno 

prilagajati tudi komunikacije.« (Pompe in Vidic 2008, 121) 

3.2 Razvoj marketinškega komuniciranja 

Mnogi avtorji so mnenja, da je marketing prisoten že vse od začetka človeštva. Z 

oglaševanjem, ki še danes velja za eno pomembnejših orodij marketinga, so pričeli že v 

obdobju antike, saj o tem pričajo razne najdbe (Tomše 2014, 20). 

Največji preobrat v zgodovini oglaševanja pa je leta 1439 prinesel Gutenbergov izum 

premičnega tiskarskega stroja. Kmalu za tem, leta 1477, pa je bil v Angliji objavljen prvi 

oglas (Jančič 2013, 37, po Tomše 2014, 20). 

Po obdobju oglaševanja pa je sledilo obdobje informiranja. V tem obdobju so se oglaševalci 

začeli zavedati pomena in vpliva tiskanih medijev. Posledično je prišlo do zlorabe 
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oglaševalskih sporočil. Oglaševalci so obljubljali nemogoče, da so pridobili naročnike, zato 

po besedah Jančiča (2013, 39) naslednje obdobje imenujemo doba pretiravanja (Tomše 2014, 

20). 

Sledi obdobje diferenciacije oglaševanja, ki se je dogajalo med obema vojnama. Oblikovanju 

oglasov so se poleg oglaševalcev pridružili še drugi strokovnjaki, in sicer raziskovalci trga, 

oblikovalci, profesionalni oglaševalski snovalci in strokovni oblikovalci. Zaradi posredovanja 

omenjenih poznavalcev so bili oglasi bolje zasnovani, izdelki in storitve po teh objavah pa so 

bili v prednosti pred ostalimi, ki se tega niso posluževali. V tem obdobju sta prevladala 

zunanjost in dizajn izdelkov, cena in kakovost pa sta bili v manjšini (Jančič 2013, 41, po 

Tomše 2014, 21). 

Naslednje obdobje je obdobje enkratnega prodajnega predloga. Izdelki so se izdelovali za 

širšo množico in ne več za proizvodnjo na malo. Izrednega pomena pri oglaševanju je dobila 

televizija, ki so jo izumili v tem času. To obdobje je nasledila doba imidža. Zaradi hitrega 

tehnološkega razvoja so začela nastajati vedno nova podjetja s konkurenčnimi proizvodi. To 

pa je privedlo do novih podjetniških izzivov – kako postati boljši, edinstven in se razlikovati 

od ostalih obstoječih ponudnikov. To obdobje se imenuje doba pozicioniranja (Jančič 2013, 

45–47, po Tomše 2014, 21). 

Marketinško komuniciranje se mora prilagajati razmeram na trgu, ki pa je stalna 

spremenljivka, na katero vplivajo različni dejavniki, kot so različni načini razmišljanja, 

kulturne navade, novi trendi in progresivne potrebe potrošnikov. Ta zgodba ni nikoli 

zaključena, saj morajo oglaševalci iskati vedno nove, prodornejše in izvirnejše poti 

objavljanja ter se trudijo izstopati v poplavi ponudbe, ki nenehno narašča iz dneva v dan. 

3.3 Oblikovanje marketinškega komuniciranja 

Uspešno komuniciranje zahteva dober načrt, katerega sestavlja naslednjih osem korakov 

(Kotler 2004, 566): 

 določitev ciljnega občinstva, 

 opredelitev ciljev komuniciranja, 

 oblikovanje sporočila, 

 izbira komunikacijskih poti, 

 določitev proračuna, 

 izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje, 

 merjenje rezultatov, 

 ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim komuniciranjem. 

 

 



 

10 

3.3.1  Določitev ciljnega občinstva 

Začeti moramo z jasno podobo o prejemnikih sporočila. To so lahko možni kupci, obstoječi 

uporabniki, vplivneži, odločevalci, posamezniki, skupine, posebne javnosti ali celotno 

prebivalstvo. Spoznati moramo trenutno mnenje in podobo, ki jo ima ciljno občinstvo o 

podjetju, o njegovih izdelkih in konkurentih. Informacije o ciljnem občinstvu so ključnega 

pomena za odločitve sporočevalca o tem kaj, kako, kdaj, kje in komu bo sporočal (Kotler 

2004, 566). 

Postopek se začne z analizo podobe, ki zajema prepričanja, ideje in vtise, ki jih ima človek o 

nekem predmetu. S pomočjo te analize sporočevalec ugotovi, ali mora s trženjskim 

komuniciranjem poskrbeti za večjo prepoznavnost ali izboljšati svojo podobo v očeh javnosti. 

Prepoznavnost lahko širimo s pomočjo oglaševanja, naklonjenost pa večinoma z izboljšanjem 

izdelkov oziroma storitev ter s primernimi cenami (Habjančič in Ušaj 2000, 99). 

Če želi sporočevalec natančno spoznati podobo, ki jo ima javnost o njem, sta informacija o 

poznavanju in naklonjenosti premalo. Tržnik mora preučiti potrebe, stališča, preference in 

druge značilnosti kupcev, kar je osnova za pravilno določanje ciljev tržnega komuniciranja. 

3.3.2 Opredelitev ciljev komuniciranja 

Za natančno in smiselno določitev komunikacijskih ciljev moramo s pomočjo analize 

ugotoviti » kje je naše podjetje ter zakaj in kam gre« (Suadar 1984, 17). 

Kotler (2004, 568) pravi, da želijo tržniki s komuniciranjem doseči spoznavni, čustveni ali 

vedenjski odziv ciljnega občinstva. To pomeni, da bo tržnik poskušal nekaj spraviti v 

porabnikovo zavest, spremeniti njegov odnos in ga pripraviti do dejavnosti. Pri tem nastajajo 

različna odzivanja porabnikov. 
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Slika 2: Modeli hierarhije odzivanja 

Vir: Kotler 2004, 568. 

 

Poznamo več splošnih ciljev komuniciranja (Gabrijan in Snoj 2012, 345–346). S to sestavino 

marketinškega spleta želimo: 

 informirati, 

 omogočiti, da se ciljne skupine zavedajo ponudbe organizacije, 

 prepričati možne in obstoječe odjemalce o zaželenosti nakupa izdelkov organizacije, 

 spomniti ljudi na potrebo ali korist od preteklih transakcij in 

 omogočiti razlikovanje izdelkov organizacije od konkurenčnih izdelkov. 

Hitrost obračanja zalog in pridobivanje novih kupcev sta osnovna cilja trženjskega 

komuniciranja. Posledično pa želijo sporočevalci doseči še povečanje dobička, krepitev 

konkurenčnih prednosti in krepitev imidža podjetja (Shyn, Fam, Merriless, Brito in Jozsa 

2002, 23). 

Cilji so odvisni od trenutne stopnje pripravljenosti trga za nakup. Končni cilj komuniciranja je 

nakup oglaševanega izdelka oziroma storitve ter zadovoljstvo kupca. Uspešna sporočila, ki 

pripeljejo porabnika do nakupa, so redka. Sporočevalec želi s sporočilom vplivati vsaj na 

nakupno pripravljenost (Habjančič in Ušaj 2000, 100). 
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Dolgoročni cilj marketinškega komuniciranja vsakega podjetja pa je pozicioniranje. Postopek 

se trudijo zasnovati tako, da bi potencialni kupci in trenutni uporabniki zaznali prednosti 

oglaševanega podjetja od konkurenčnih ponudnikov. 

3.3.3 Oblikovanje sporočila 

Ko sporočevalec opredeli želeni odziv, je potrebno oblikovati uspešno sporočilo, ki pritegne 

pozornost, ohrani zanimanje, zbudi željo in povzroči dejanje. Najprej je potrebno najti 

odgovor na naslednja štiri vprašanja: kaj povedati (vsebina sporočila), kako to logično 

povedati (zgradba sporočila), kako zasnovati simbolni okvir (oblika sporočila) in kdo naj 

sporočilo posreduje (vir sporočila) (Kotler 2004, 569). 

Pozivi oziroma apeli sporočanja so lahko naslednji (Habjančič in Ušaj 2000, 100): 

 razumski, pri katerih so v sporočilu poudarjeni kakovost, ekonomičnost, vrednost, 

zmogljivost in uporabnost izdelka, 

 čustveni, kjer želi sporočilo vzbuditi pozitivna ali negativna čustva, ki naj bi vplivala na 

nakup izdelka in odnos do izdelka, 

 moralni, kjer je sporočilo usmerjeno na porabnikov občutek za pravilno in primerno. Z 

njim spodbujamo ljudi, da podprejo družbeno koristne akcije (okolje, medrasni odnosi, 

pomoč revnim in bolnim). 

Pri oblikovanju sporočila se je potrebno zavedati, da je prvi vtis najpomembnejši in navadno 

tudi edini vtis, ki ga podjetje naredi na potencialnega kupca. Zato so zgradba, vsebina in 

oblika sporočila zelo pomembni. 

Sporočilo mora biti sestavljeno tako, da ni dvoumno, lahko pa vključuje enostranske (samo 

pohvale) in dvostranske argumente (tudi omembo pomanjkljivosti, zlasti, če bo sporočilo 

izpostavljeno nasprotnim sporočilom konkurentov) (Potočnik 2002, 311). 

Oblika sporočila mora biti učinkovita in izstopajoča ter hkrati primerna glede na oglaševani 

izdelek ter komunikacijske poti. Pri tiskanem oglasu mora oglaševalec določiti naslov, 

besedilo, ilustracijo in barvo. Če oglašujemo na radiu, je potrebno izbrati besede, glasovne 

značilnosti in vokalizacijo (glas napovedovalca). Če pa je oglas posredovan preko televizije 

ali osebno, morajo biti sporočevalci pozorni na izraz obraza, gibe, obleko, držo, urejenost las 

ipd.  

Pomembno vlogo pa ima tudi vir sporočila, ki zbudi večjo pozornost in ima s tem večji vpliv, 

če je primerno izbran in mu ljudje zaupajo. Zato oglaševalci za svoja sporočila pogosto 

uporabljajo znane osebnosti in osebnosti iz primerne stroke (farmacevtska podjetja za 

oglaševanje zdravil pogosto izbirajo zdravnike, borci proti mamilom pa nekdanje zasvojence) 

(Kotler 2004, 572). 
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3.3.4 Izbira komunikacijskih poti 

Vsega občinstva se ne da pritegniti na enak način, z enakimi tržnimi sporočili. Potrebe in želje 

so različne, prav tako so različne dostopne in finančne zmožnosti, stopnja poznavanja 

proizvodov in kulturna merila posameznikov, skupine ali družbe. Pri izbiri komunikacijskih 

kanalov je izrednega pomena, da izberemo tisti način, s katerim se čim bolj približamo 

potrošniku. 

Komunikacijski kanali so lahko osebni ali neosebni. Osebni predstavlja neposredno 

komunikacijo med dvema ali več osebami, ki lahko poteka preko telefona, pošte ali osebnega 

stika. Nekatera podjetja imajo prodajne zastopnike, ki obiskujejo kupce; pravimo, da se 

poslužujejo zastopniških kanalov. Kadar pa sporočila posredujejo neodvisni strokovnjaki, gre 

za strokovne kanale. To so tako imenovane strokovne konference, intervjuji in podobno. 

Kadar pa sporočilo o izdelku in podjetju pride do porabnikov preko prijateljev, sosedov, 

družinskih članov, sodelavcev pa govorimo o družbenih kanalih (Habjančič in Ušaj 2000, 

101). 

Zmeraj bolj prevladuje zavedanje pomena ustnega sporočanja. Vedno pa to ni izvedljivo in 

takrat so uporabljeni neosebni komunikacijski kanali (Habjančič in Ušaj 2000, 101): 

 mediji (tiskani, kot so časopisi, revije in pošta, na daljavo preko radija in televizije, 

elektronski, oglasne deske, plakatne površine ipd.), 

 ozračje, ki ga ustvarjajo ustrezna okolja z opremo, ki izraža razkošje, zanesljivost, 

izkušenost, urejenost, strokovnost, eleganco in čistočo, 

 dogodki, pod katere štejemo razne priložnosti, katere ustvari podjetje z namenom, da bi 

ciljnemu občinstvu preneslo sporočilo (tiskovne konference, svečane otvoritve, razstave, 

denarna podpora raznim kulturnim in športnim dogodkom). 

3.3.5 Določitev sredstev (proračuna) za marketinško komuniciranje 

Določanje višine sredstev iz proračuna za trženjsko komuniciranje je ena najtežjih odločitev 

za podjetje. 

Podjetja se o višini proračuna za trženjsko komuniciranje odločajo na osnovi sledečih štirih 

metod (Zupančič 2005, 143): 

 Metoda razpoložljivih sredstev 

Podjetja določajo višino sredstev za oglaševanje glede na razpoložljiva sredstva. Obseg 

sredstev določajo tako, da od skupnih prihodkov odštejejo stroške poslovanja in 

financiranja, del preostalih sredstev pa namenijo za oglaševanje. Ta metoda zanemarja 

naložbeno vlogo trženjskega komuniciranja in njegov neposredni učinek za velikost 

prodaje. 
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 Metoda deleža od vrednosti prodaje 

Veliko podjetij določi višino izdatkov za trženjsko komuniciranje kot delež od prodaje, 

tako tekoče kot napovedane ali prodajne cene. Ta metoda je enostavna in omogoča 

vodstvu razmislek med izdatki za promocijo, prodajno ceno in dobičkom na enoto izdelka. 

Z njo so zadovoljni finančni direktorji, ki zagovarjajo, da morajo izdatki tesno slediti 

gibanju prodaje podjetja skozi poslovne cikle. Hkrati pa ta metoda spodbuja stanovitnost, 

kadar konkurenčna podjetja porabijo približno enak odstotek svoje prodaje za trženjsko 

komuniciranje. Ima pa ta metoda tudi pomanjkljivosti, saj prodajo obravnava kot 

določitelja trženjskega komuniciranja in ne kot njegovo posledico. Odvisnost proračuna 

od nihanj letne prodaje pa otežuje dolgoročno načrtovanje. 

 Metoda primerjave s konkurenti 

Podjetja spremljajo oglaševanje konkurence ali pa dobijo ocene vrednosti oglaševanja po 

panogah iz poslovnih revij, proračun pa določijo na podlagi povprečja v konkurenčni 

panogi.  

 Metoda ciljev in nalog 

Ta metoda je najbolj logična za določanje promocijskega proračuna. Od tržnikov zahteva, 

da opredelijo posamične cilje, določijo naloge, ki jih je potrebno izpeljati za dosego 

določenih ciljev, in hkrati ocenijo stroške izvajanja teh nalog. Vsota stroškov je podlaga 

za predlog proračuna za trženjsko komuniciranje. 

3.3.6 Izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje 

Ključnega pomena za doseganje predvidene prodaje pa je izbor spleta komunikacijskih orodij. 

Celotni proračun za trženjsko komuniciranje morajo podjetja razdeliti na pet orodij: 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi in publiciteto, osebno prodajo in 

neposredno trženje. Pri iskanju načina za doseganje učinkovitosti lahko podjetja menjajo 

trženjsko-komunikacijska orodja (Kotler 2004, 578–580). 

Pri oblikovanju trženjsko-komunikacijskega spleta morajo podjetja upoštevati naslednje 

dejavnike (Kotler 2004, 581–583): 

 Vrsta izdelčnega trga 

Obstajajo porabniški in medorganizacijski trgi. Tržniki uporabljajo različni vrstni red 

oglaševanja glede na trg.  

 Stopnja nakupne pripravljenosti 

Glede na stopnjo nakupne pripravljenosti se razlikuje stroškovna učinkovitost orodij 

trženjskega komuniciranja. 

 Stopnja v življenjskem ciklu izdelka 

Oglaševanje in publiciteta sta stroškovno najučinkovitejša na stopnji uvajanja. Sledi 

osebna prodaja, s katero dosežejo dobro pokritost z distribucijo. Pospeševanje prodaje pa 

spodbuja prvi nakup. Povpraševanje ima gonilno moč v sporočanju od ust do ust na 
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stopnji rasti. Na stopnji zrelosti se poveča pomembnost pospeševanja prodaje, oglaševanja 

in osebne prodaje v navedenem vrstnem redu. Na stopnji upadanja pa se prodajni 

zastopniki z izdelkom skorajda ne ukvarjajo več. 

Poleg naštetih dejavnikov pa se morajo tržniki zavedati položaja, ki ga ima podjetje na trgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Stroškovna učinkovitost različnih orodij trženjskega komuniciranja po stopnjah 

nakupne pripravljenosti 

Vir: Kotler 2004, 582. 

 

3.3.7 Merjenje učinkovitosti marketinškega komuniciranja 

Pri merjenju učinkovitosti marketinškega komuniciranja moramo biti pozorni tako na 

kratkoročne kot na dolgoročne učinke tržnega komuniciranja. Za podjetja je ta faza izrednega 

pomena, saj s tem ugotovijo, kateri instrumenti in v kolikšni meri so pripomogli k doseganju 

zastavljenih ciljev marketinškega komuniciranja. Ta proces si večinoma lahko privoščijo 

večja podjetja, saj je postopek ugotavljanja učinka razmeroma drag in zahteven.  

Obstajajo tudi lažji in cenejši načini merjenja rezultatov – podjetja lahko objavijo ista oglasa v 

različnih medijih ter navedejo drugačne kontaktne številke. Potrebno je le voditi evidenco o 

tem, od katere osebe so želeli informacijo o izdelku (Lisac 2001, 49). 

Podjetje kot sporočevalec mora izmeriti učinek trženjsko-komunikacijskega načrta. Glavna 

vprašanja pri merjenju le-tega so: koliko ljudi sporočilo prepozna oziroma se ga spominja, 

kolikokrat so ga videli, katerih delov se spomnijo, kakšne občutke jim vzbuja ter kakšna so 

njihova prejšnja in sedanja stališča do izdelka in podjetja, v kolikšni meri je sporočilo vplivalo 

na odločitev o nakupu in koliko ljudi je o izdelku poročalo naprej. Z analizo odgovorov na ta 
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vprašanja dobi podjetje povratno informacijo o učinkovitosti marketinškega komuniciranja. 

Če je učinkovitost slabo ocenjena, mora podjetje čim hitreje spremeniti komunikacijsko pot in 

preoblikovati sporočilo o izdelku ali storitvi (Kotler 2004, 583). 

3.3.8 Ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim komuniciranjem 

Mnoga podjetja se za doseganje zastavljenih ciljev še vedno opirajo na eno ali dve 

komunikacijski orodji, čeprav obstaja veliko minitrgov, od katerih vsak zahteva svoj pristop. 

Ker narašča nabor komunikacijskih orodij, sporočil in občinstev, se podjetja vedno bolj 

poslužujejo povezanega trženjskega komuniciranja. Več kot sedemdeset odstotkov podjetij 

podpira ta koncept, saj omogoča večjo doslednost pri oblikovanju sporočil in večji prodajni 

učinek. Management je prisiljen, da preuči vse načine, prek katerih pride stranka v stik s 

podjetjem in oceni strateško vlogo različnih komunikacijskih pristopov, katere med seboj 

povezuje. S to metodo obstaja največja verjetnost, da podjetje doseže prave stranke s pravimi 

sporočili, ob pravem času in na pravem mestu (Kotler 2004, 583–585). 

3.4 Instrumenti marketinškega komuniciranja 

Organizacija, ki je marketinško orientirana in ki je vzpostavila sodelovanje s tržiščem, po 

Kostiću (1988, 41) izvaja naslednje aktivnosti: 

 komunicira s tržiščem s svojimi proizvodi ali storitvami, 

 komunicira prek stalnega zbiranja informacij o motivih in potrebah porabnikov za 

določene proizvode ali storitve, po proizvodnji določenih izdelkov ali ob vpeljevanju nove 

storitve na trg, in informira porabnike o lastnostih novih izdelkov oziroma storitev, 

 komunicira s poslovnimi strankami, s katerimi je v stalni interakciji, 

 komunicira z državnimi organi, bankami ter drugimi organizacijami, ki pomembno 

vplivajo na delo gospodarske organizacije. 

 

Podjetja lahko vplivajo na želje potrošnikov, v primeru celiakije pa so brezglutenska živila 

tudi osnovne potrebe. Ponudniki brezglutenske prehrane se zavedajo pomembnosti 

marketinško-komunikacijskih aktivnosti in potrošnikom vzpostavljajo boljše zavedanje o 

njihovi blagovni znamki. Z raznimi oglaševalskimi instrumenti povečujejo ugled podjetja in 

njihovih blagovnih znamk, povečujejo lojalnost kupcev ter s tem prispevajo k rasti in razvoju 

podjetja. 

3.4.1 Oglaševanje 

Oglaševanje je javni način sporočanja, je plačana oblika neosebnega trženjskega 

komuniciranja o organizaciji ter njenih izdelkih in storitvah, ki poteka preko sredstev javnega 

obveščanja, to so razni reklamni panoji, časopisi in revije, radio, televizija, tiskane reklame, ki 

so poslane po pošti … Glavni pomen oglaševanja je, da informiramo ciljne kupce o ponudbi 
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podjetja in v njih vzbudimo potrebo po teh izdelkih in storitvah. Oglaševanje lahko 

uporabimo za kratkoročno spodbujanje nakupov ali dolgoročno podobo določenega izdelka 

(Kotler 1998, 627). 

Oglaševanje ima tako prednosti kot slabosti. Ena izmed slabosti je ta, da zahteva precej velik 

proračun, predvsem v medijih, kot sta radio in televizija, malo manj pa pri drugih medijih. 

Poleg tega je pristop do potrošnikov zelo neoseben. Preračunan strošek na ciljnega kupca je 

lahko nizek, a skupen znesek za oglaševanje še vedno zelo visok. S tem se omejuje obseg in 

trajanje oglaševanja ter hkrati zmanjšuje pomen v komunikacijskem svetu. Merjenje učinka 

oglaševanja je težavno, saj so povratne informacije počasne, če jih podjetje seveda sploh 

ugotavlja (Potočnik 2002, 305). 

Podjetja izvajajo oglaševanja na različne načine. V večjih podjetjih imajo navadno oddelek za 

oglaševanje, o aktivnosti oglaševanja in učinkovitosti poročajo direktorju za trženje. V 

manjših podjetjih pa je za to funkcijo zadolžena oseba iz prodajnega ali trženjskega oddelka. 

Obstajajo razne oglaševalske agencije za izvajanje teh dejavnosti in podjetja se pogosto 

obrnejo na njih.         

Za doseganje uspešne in racionalne politike oglaševanja moramo upoštevati sledeča dejstva 

(Habjančič in Ušaj 2000, 106): 

 cilj, ki ga želimo doseči z oglaševanjem, 

 čas, potreben za dosego posameznih ciljev, 

 območje izvajanja oglaševanja, t. i. območje potencialnih kupcev, 

 izbiro primernih medijev in sredstev oglaševanja. 

 

Tržnik mora dobro poznati ciljni trg in oceniti potencialne kupce. Preučiti in ugotoviti mora 

nakupne motive ciljnega trga. Analizirati mora trenutni položaj blagovne znamke in 

dosedanjo prodajo ter glede na rezultate postaviti želene cilje, hkrati pa mora upoštevati še 

konkurenco, njeno strategijo in moč oglaševanja (Habjančič in Ušaj 2000, 144). 

3.4.2 Pospeševanje prodaje 

Podjetja želijo s pospeševanjem prodaje doseči hitrejši in močnejši odziv potrošnikov. Kupci 

naj bi pri tem dobili občutek dodane vrednosti. Vsekakor pa je pospeševanje prodaje 

učinkovitejše s kombinacijo oglaševanja. S to aktivnostjo naj bi pritegnili nove potrošnike in 

hkrati spodbujali nove nakupe obstoječih kupcev, pritegnejo pa tudi tiste kupce, ki pogosto 

menjajo blagovno znamko. 
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3.4.3 Osebna prodaja  

Odločilno vprašanje današnjega časa ni več kako in koliko izdelkov proizvesti, temveč komu, 

kdaj in kako te izdelke prodati. Zato podjetja vse več pozornosti namenjajo osebni prodaji, to 

je neposrednemu kontaktiranju prodajnega osebja s potencialnimi kupci (Potočnik 2002, 378). 

Osebna prodaja je najučinkovitejše orodje v določenih fazah nakupnega procesa. Kupec 

običajno občuti večjo potrebo, da posluša in se odziva na ponudbo prodajalca (Zupančič 2005, 

141). 

Še posebej je pomembna pri izdelkih, ki zahtevajo dodatna pojasnila za uporabo, ter pri 

izdelkih, izdelanih po naročilu. Za osebno prodajo je značilno, da izpeljemo celoten postopek 

prodaje, vse do nakupa izdelka. Pri sami predstavitvi se lahko ponudnik prilagodi kupcu in 

njegovim potrebam ter s tem v njegovih očeh dvigne vrednost izdelka oziroma storitve 

(Potočnik 2002, 379). 

Uporaba neposrednih poti je načeloma dražja, a izredno učinkovita. Zajema sledeče (Devetak 

2007, 118): 

 prodajne predstavitve, 

 prodajna srečanja, 

 številne spodbujevalne programe, 

 prodajne vzorce, ki jih ponujajo tovarniški predstavniki. 

Osebna prodaja ima kar nekaj prednosti v primerjavi z drugimi instrumenti komunikacijskega 

spleta (Potočnik 2002, 378): 

 omogoča osebni stik in s tem možnost za hitro prilagajanje kupcu, 

 omogoča različna razmerja med sodelujočimi (spoštovanje, prijateljstvo …), 

 že med prodajnim procesom dobi takojšen pozitivni ali negativni odziv od nasprotne 

strani. 

Poznamo tri glavna načela osebne prodaje (Kotler 1998, 703-713): 

 Prodajanje 

Podjetja porabijo veliko časa in energije, da svoje prodajno osebje čim bolj naučijo 

umetnosti prodajanja. Glavni cilj prodajno-izobraževalnega pristopa je, da naučijo 

prodajalca, kako iz pasivnega prejemnika naročil postane aktivni dobitnik naročil. 

 Pogajanja 

Pogajalska veščina je ključnega pomena pri medorganizacijski prodaji, kjer poteka 

obojestransko pogajanje o cenah in drugih prodajnih pogojih. Do neke mere morajo 

popuščati, a hkrati ne smejo preveč prizadeti dobičkonosnosti. 

 Trženje na osnovi odnosov 

Glavni namen trženja je dokazati stranki, da se ji lahko ugodi in zadovolji njene potrebe. 

Pomembna je vzpostavitev odnosa, ki temelji na zaupanju. 
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 dogodki (tiskovne konference, seminarji, razstave, natečaji …), 

 publikacije (letna poročila, brošure, članki, bilteni …), 

 vesti (vesti o podjetju in njihovih proizvodih), 

 govori, 

 dejavnosti v javno korist (prispevki v dobrodelne namene, podpiranje raznih kulturnih in 

športnih dogodkov), 

 posredniki, ki oblikujejo identiteto podjetja (vizualna podoba podjetja). 

Za uspešno osebno prodajo je potrebno najti ustrezen kader in ga izpopolniti. Pomembno je 

vnaprejšnje testiranje osebnostnih lastnosti in veščin ter spretnosti potencialnih prodajalcev. 

Izrednega pomena so naslednje lastnosti: vztrajnost, iznajdljivost, komunikativnost, 

prodornost, pozitivna naravnanost in sposobnost ustvarjanja ugodne prodajne klime. 

3.4.4 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so stalno prisotni in se jim podjetja ne morejo izogniti. Le-te lahko 

načrtuje in usmerja. V svetu vsa podjetja načrtno in organizirano upravljajo z javnimi odnosi, 

da ne pride do negativnih mnenj, ki so posledica napačnega informiranja o izdelkih ali o 

podjetju. V manjših podjetjih s  tem upravlja kar direktor sam, v večjih podjetjih pa je to bolj 

zapleteno in vzame veliko časa, zato imajo temu namenjen poseben oddelek za odnose z 

javnostmi. 

Odnosi z javnostmi so bolj prepričljivi kot ostale aktivnosti marketinškega komuniciranja. 

Nove zgodbe, značilnosti in dogodki se zdijo bralcem bolj prepričljivi in resnični kot oglasi. S 

tem lahko podjetja dosežejo tudi tiste potencialne kupce, ki se izogibajo oglasom in 

prodajalcem. Sporočilo podjetja pride do njih kot »vest« in ne kot prodajno usmerjena 

komunikacija (Zupančič 2005, 142). 

Javnosti naj bi bile razumevajoče in podpirale podjetje ter imele o njem pozitivno podobo. 

Pomembne javnosti pa nenehno dvomijo, preverjajo, ocenjujejo in jih je zato potrebno vedno 

znova prepričevati o dobrih namerah podjetja ter vzdrževati njihovo naklonjenost (Habjančič 

in Ušaj 2000, 113). 

Najpomembnejša orodja za odnose z javnostmi so (Potočnik 2002, 128): 

 

 

 

 

3.5 Marketinško komuniciranje ponudnikov brezglutenske prehrane 

Podjetja, ki nudijo brezglutensko prehrano, so v prednosti pred ostalimi, saj so bolniki 

celiakaši, katerih število narašča, primorani jesti hrano, ki ne vsebuje glutena. A vendar 

morajo dosti graditi na zaupanju. Če se vsaj enkrat izkaže, da je izdelek kontaminiran z 

glutenom, bodo stežka nadaljevali s prodajo. 
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Podjetja z dietno prehrano se, poleg tiskanih reklam in preko spleta, oglašujejo tudi preko 

zdravnikov, društev in na raznih sejmih, kjer delijo testne vzorce. 

Vedno znova se pojavljajo konkurenčna podjetja, ki še niso uveljavljena na tržišču in ki si še 

morajo pridobiti zaupanje strank. Običajno pristopajo z nižjo ceno, zaradi česar se vzpostavi 

zanimanje za njihove izdelke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Strategija trženjskega spleta 

Vir: Kotler 2004, 16. 



 

21 

4 Blagovna znamka 

Pri današnji ponudbi prodajnih sortimentov je dober izdelek premalo za dolgoročno 

obstojnost in prepoznavnost na tržišču. 

»Samo znamke lahko zlezejo pod kožo potrošnikom in se povežejo z njimi.« (Korelc, 

Musulin in Vidmar 2006, 11) 

V tem poglavju sledi natančna predstavitev pojma blagovna znamka in njen pomen za 

končnega potrošnika. 

4.1 Opredelitev vloge in pomena blagovne znamke 

Preden razložimo, kakšno vlogo in pomen ima blagovna znamka za potrošnike, je potrebno 

opredeliti pojem blagovne znamke. Lahko je ime, simbol ali znak, po katerem prepoznamo 

blago ali storitev nekega podjetja in ga s tem ločimo od konkurenčnih. Blagovna znamka je 

več kot le to, kar vidimo in kar predstavlja. Glavni pomen je psihološki; to, kar čutimo ob 

pogledu na izdelek določene blagovne znamke, o čemer razmišljamo in čemur se počutimo 

pripadni (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 11–15). 

Blagovne znamke so torej sklopi funkcionalnih vrednot, ki izhajajo iz kakovosti in jih 

presojamo razumsko, ter čustvenih vrednot, ki jih presojamo s čustvenimi merili. Odjemalci 

izbirajo blagovne znamke glede na to, kako se vrednote, ki jih znamke predstavljajo, ujemajo 

z njihovim življenjskim slogom in kako lahko z njimi zadovoljijo svoje potrebe. Z dobro 

zasnovanimi in učinkovito vodenimi blagovnimi znamkami lahko podjetje doseže velik ugled, 

ki povečuje zaupanje kupcev in uporabnikov (De Chernatony 2002, 18–20). 

Pomen blagovni znamki v največji meri pripisuje potrošnik, pri tem pa ima pomembno 

funkcijo marketing, da s pravilnim pristopom predstavi blagovno znamko svojim 

odjemalcem. Pri tem se moramo zavedati, da so blagovne znamke kompleksne danosti. 

Čeprav se razvijajo in nastajajo v trženjskih načrtih, bivajo v srcih in glavah potrošnikov, kar 

pomeni, da so psihološke narave in je za uspešno prodajo potrebno uporabiti psihološko 

orodje. Za odjemalca je največja vrednost blagovne znamke ta, da mu nudi varnost in stalnost. 

Dandanes so spremembe stalnica, le-te pa nam dajejo občutek negotovosti, katerega pa se 

otresemo z zaupanjem v blagovne znamke. To je tista dodana vrednost, ki jo blagovna 

znamka pripisuje izdelku (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 16). 

Blagovna znamka je torej posledica trajnega procesa, katerega namen je zadovoljiti potrebe 

odjemalca, podjetju pa posreduje povratno informacijo, ki poveča verjetnost za uspeh (De 

Chernatony 2002, 35).  
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Pridobitev zaupanja je dolgotrajen proces, ravno tako je z zaupanjem v blagovno znamko. 

Podjetja se zavedajo, da je zaupanje tisti dejavnik, zaradi katerega se odjemalci vedno znova 

odločajo za nakup izdelkov neke blagovne znamke. Zaupanje je veliko več kot le izkušnja. Da 

si pridobimo zaupanje, je potrebnega veliko časa, nato pa ga je potrebno ohranjati, kajti izgubi 

se lahko v trenutku, že z majno napako. Ugled, ki ga imajo blagovne znamke za svoje 

obstoječe in potencialne uporabnike, si je torej potrebno prislužiti in ga nenehno negovati  

(The Guardian 2018). 

4.2 Strategija in vrednotenje blagovne znamke 

Značilnost blagovne znamke je, da je edinstvena, po tem se razlikuje od konkurenčnih 

izdelkov drugih blagovnih znamk. Kljub temu da je podobna, pa ima nekaj, po čemer se 

razlikuje in izstopa od drugih blagovnih znamk. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na 

odjemalce, da doživljajo izdelek kot celoto, sta sam izdelek in njegovo delovanje. Po drugi 

strani pa ima na potrošnika velik vpliv fizično okolje blagovne znamke in tržno komuniciranje 

(Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 27–28). 

Poznamo štiri skupine strategij blagovnih znamk (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 104–

105): 

 

 

 

 

 

 

Oblikovanje uspešnih strategij blagovnih znamk je v današnjem času precej zahtevno. 

Strategije so vse, s čimer poskušajo prodajalci ustvariti učinek za uporabnike. V ozadju vsake 

blagovne znamke se nahaja organizacija z dobro zastavljenimi strategijami. Kar pomeni, da 

ustvarjajo in sprejemajo prave odločitve pri soočanju z vprašanji, kako in kje biti 

konkurenčen. Pri izbiranju teh poti pa se je potrebno usmerjati in osredotočati na dobiček in 

dolgoročnost obstoja nekega izdelka (Finskund 2009, 3–4). 

Pred razvijanjem strategije izdelka blagovne znamke se morajo podjetja dobro seznaniti in 

razumeti strategijo same organizacije. V prvi vrsti ni izdelek, temveč vpliv, ki ga imamo z 

njim na odjemalca. Strategije morajo biti sestavljene iz vizije in ambicij podjetja, ki so 

usmerjene v prihodnost. Blagovna znamka ni le last organizacije, gre za celotno združitev 

 strategija brez blagovnih znamk (podjetje se odloči, da bo poslovalo brez blagovnih 

znamk), 

 strategija enotne-enovite blagovne znamke (podjetje se odloči, da njihovi izdelki ali 

storitve na trgu nastopajo pod istim imenom), 

 strategija horizontalnih blagovnih znamk (organizacija upravlja z večjim številom 

blagovnih znamk, pri kateri ima vsaka svojo podobo in simbole), 

 strategija vertikalne diverzifikacije blagovnih znamk (podjetje uvaja nove blagovne 

znamke, ki rastejo iz obstoječih blagovnih znamk, ki se nato imenujejo podporne 

blagovne znamke). 
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aktivnosti, kulture in politike organizacije. Strategija blagovne znamke mora opredeljevati, 

kaj želi podjetje z izdelkom doseči glede na odnos in obnašanje potrošnika. Strategija je 

odvisna od vseh razpoložljivih orodij, ne le od trenutnega sprejemanja potrošnikov (Van 

Gelder 2003, 28). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Proces oblikovanja in vzdrževanja blagovne znamke 

Vir: De Chernatony 2002, 306. 

 

Blagovno znamko vrednotimo po zaželenih oblikah vedenja tako zaposlenih, kot kupcev. 

Smisel blagovne znamke ni zgolj dobičkonosnost, temveč je njen pogoj za obstoj, da vpliva 

na izboljšanje življenja. Potrebno je imeti jasno zastavljeno vizijo, ki zahteva sodelovanje s 

številnimi strokovnjaki. Pomembna stopnja v procesu oblikovanja blagovne znamke je tako 

imenovana organizacijska kultura, ki pospeši razvoj blagovne znamke. Ta pomaga pri 

ustvarjanju konkurenčne prednosti. Potrebno je opredeliti bistvo blagovne znamke, ki 

predstavlja osrednje značilnosti, ki jo bodo definirale. Sledi notranja izvedba, pri kateri 

ugotovimo, kako bo organizacija izpolnila obljubo, bistvo blagovne znamke. Naslednja faza 

je opredelitev virov. Sem štejemo ime znamke, komunikacijska sredstva in kakovost. 

Zagotoviti je potrebno še redno vrednotenje blagovne znamke, s katerim spremljamo 
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uspešnost znamke. Ugotovitve pa nato uporabimo kot izhodišče pri določanju smernic za 

prihodnje dejavnosti (De Chernatony 2002, 92–95). 

Za podjetje je pomembno, da se zaveda, kako dosegati konkurenčno prednost na tržišču. K tej 

poziciji težijo vsi proizvajalci. Pri doseganju tega cilja uporabljajo več metod: ugodnejši 

dobavni rok, nižjo ceno in boljšo kakovost. Poleg tega imajo velik pomen promocije, s 

katerimi informiramo obstoječe in potencialne kupce o ponudbi podjetja. Prilagodljiva in 

iznajdljiva podjetja se približajo ali prevzamejo vodilni položaj na tržišču. Konkurenčne 

prednosti podjetij pokažejo zadovoljni odjemalci, njihova pripadnost in lojalnost do proizvoda 

določene blagovne znamke (Devetak 2007, 236). 

4.3 Problem in prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk 

Avtorji navajajo: »Večina slovenskih blagovnih znamk je v svetovnem merilu povsem 

nepomembnih in igrajo povsem obrobno vlogo« (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 8). 

Za večji uspeh in prepoznavnost je dostikrat potrebno prestopiti nacionalne meje. 

Prepoznavnost države in njen socialni status imata pri tem velik pomen, lahko predstavljata 

tako prednost kot oviro, odvisno za katero državo gre.  

Slovenska podjetja so v slabšem položaju, saj je naša država majhna in nima nekega 

statusnega simbola. Zato se slovenske blagovne znamke težje uveljavijo na svetovnem trgu. 

Kupci se pogosteje odločajo za nakup izdelkov blagovnih znamk podjetij z družbeno 

priznanim ugledom. Poleg statusnega problema pa imajo slovenska podjetja premalo 

razpoložljivih finančnih sredstev, da bi se lahko uspešno tržila in prodirala na nova, večja 

tržišča. Posledično premalo sledijo svetovnim trgom. Slovenska podjetja imajo veliko dobrih 

izdelkov, s katerimi bi navdušili večji spekter odjemalcev. A zato bi potrebovali dobro 

zastavljeno strategijo prepoznavnosti svoje blagovne znamke na tujih tržiščih, ki so zasičena z 

globalno ponudbo. Pomembno je osredotočanje na rešitve in ne le  na probleme. 

 



 

25 

5 Brezglutenska prehrana 

Hrana brez glutena ima mnogo pozitivnih učinkov za človeka, zanjo se odloča vse več ljudi. 

5.1 Opredelitev glutena in pomen takšnega načina prehranjevanja 

Celiakija je kronična sistemska avtoimuna bolezen, ki najpogosteje prizadene tanko črevo in 

je posledica preobčutljivosti na gluten. Z besedo gluten imenujemo pomembne proteine zrnja 

pšenice, podobne proteine pa najdemo tudi v zrnju ječmena, rži, pire in tudi ovsa. Gluten 

lahko povzroči okvaro sluznice tankega črevesa, kar ima za posledico zmanjšano funkcijo 

črevesa in motnje v absorpciji hrane. Bolniki imajo zaradi tega prebavne motnje, velikokrat pa 

pride tudi do pomanjkanja osnovnih sestavin hrane ter tudi do pomanjkanja mineralov in 

vitaminov. Pogosto so prav tako prizadeti drugi organski sistemi, saj je celiakija bolezen, ki 

prizadene celoten organizem in se kaže s številnimi resnimi zapleti (Slovensko društvo za 

celiakijo 2018). 

Kot v številnih evropskih državah, tudi pri nas štejemo celiakijo za primarno obolenje tankega 

črevesja. Kar zadeva simptome, gre za bolezen s številnimi obrazi, tudi stopnja prizadetosti je 

zelo raznolika, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je celiakija danes pod-diagnosticirana 

bolezen. Od začetka 21. stoletja so vse pogostejša presejanja, na osnovi katerih lahko 

ocenjujemo, da je razširjenost celiakije 1–2 odstotna oziroma, da je prizadeta vsaka 50.–100. 

oseba (Slovensko društvo za celiakijo 2018). 

Bolezenski simptomi se v različnih življenjskih obdobjih razlikujejo. Praviloma se pojavijo v 

treh do šestih mesecih od začetka uživanja jedi, ki vsebujejo gluten. Inkubacijski čas lahko 

traja mesece, lahko pa tudi več let. Klasični znaki celiakije, torej driska, napenjanje, bolečine 

v trebuhu in hujšanje, so prisotni pri manjšemu deležu bolnikov. Pogostejši so atipični 

simptomi kot na primer zastoj v rasti in razvoju ter pri pridobivanju telesne teže, pomanjkanje 

apetita, zaprtje, upočasnitev psihičnega razvoja, slabokrvnost, upad kostne mase, 

razdražljivost, glavobol, utrujenost, poškodbe zobne sklenine, pogoste afte ustne sluznice, 

zapoznela adolescenca, izpadanje las ipd. (Slovensko društvo za celiakijo 2018). 

Dovoljena živila pri celiakiji so: koruza, riž, ajda, proso, krompir, zelenjava, sadje, mleko, 

jajca, meso, ribe. Prepovedani pa so prehranski izdelki iz pšenice, rži, ječmena, ovsa, pire, 

kamuta in sorodnih žit. Osnova zdravljenja je popolna izločitev glutena iz bolnikove prehrane 

oziroma vseživljenjska brezglutenska dieta, saj medicina še ne pozna metode, s katero bi 

pozdravili celiakijo.  

5.2 Predstavitev podjetij, ponudnikov brezglutenske prehrane 

Izdelki, ki ne vsebujejo glutena, imajo na embalaži posebno oznako, to je prečrtan žitni klas. 

Bolniki s celiakijo lahko uživajo izdelke, ki vsebujejo do 20 mg glutena na kilogram hrane. 
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Informacije o teh izdelkih lahko poiščemo na spletni strani Slovenskega društva za celiakijo. 

Razne izdelke redno testirajo, informacije o le-teh pa redno objavljajo tako na spletu kot v 

njihovih glasilih, katere pošiljajo registriranim bolnikom tudi na dom. Pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati živila brez glutena oziroma živila z nizko vsebnostjo glutena pa določa Uradni 

list Republike Slovenije, za celotno Evropo pa je določeno in zapisano v Zakonodaji 

Evropske Unije. 

V Sloveniji imamo dandanes že kar lepo izbiro ponudnikov brezglutenske prehrane, prav tako 

pa jih je nešteto iz uvoza. Izdelki so dostopni v trgovinah s specializirano dietno prehrano, v 

supermarketih in drogerijah, tudi v nekaterih manjših franšizah, prav tako je mogoč nakup z 

raznih spletnih strani, izdelke zamrznjenega programa pa podjetja in brezglutenske pekarne 

dostavljajo na različne lokacije po Sloveniji. 

 

 

 

Slika 6: Prečrtan žitni klas 

Vir: Društvo-celiakija b.l. 
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6 Empirični del – raziskava o vplivu marketinškega komuniciranja na nakupne 

odločitve potrošnikov, t. i.  bolnikov s celiakijo 

V tem poglavju smo predstavili namen in cilj raziskave ter podrobno opisali rezultate naše 

analize. 

6.1 Namen in cilj raziskave 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili podatke s strani reprezentativnega vzorca 

prebivalcev štajerske podružnice Slovenskega Društva za celiakijo. Namen raziskave je bil 

preučiti in analizirati vpliv marketinškega komuniciranja ponudnikov brezglutenske dietne 

prehrane na nakupne odločitve potrošnikov celiakašev in oseb s preobčutljivostjo na gluten. 

Na osnovi rezultatov smo želeli potrditi ali ovreči predhodno zastavljene hipoteze o vplivu 

strategije na nakupne odločitve kupcev. Poleg tega smo na podlagi pridobljenih rezultatov 

ugotovili razloge, zaradi katerih se potrošniki odločajo za nakup izdelkov določenih 

blagovnih znamk. Pridobili smo vse potrebne odgovore na zastavljena vprašanja, ki so bila za 

doseganje ciljev raziskave ključnega pomena. 

6.2 Opis raziskovalnega pristopa, populacije in vzorca 

Raziskovanje smo izvedli s pomočjo kvantitativne raziskovalne metode anketnega 

vprašalnika, v kateri je sodelovalo 76 prebivalcev s preobčutljivostjo na gluten z območja 

Štajerske. Anketiranci so bili razdeljeni glede na spol, starost in status (delovno aktivno in 

neaktivno prebivalstvo, študenti in upokojenci). Njihova starost je bila od 16 let naprej, od 

tega je bilo 8 % moških in 92 % žensk. 

 

 

Slika 7: Spol anketirancev  
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Anketa je bila sestavljena iz 19-ih vprašanj, od tega so bila 3 demografska, 13 vprašanj je bilo 

zaprtega, 3 vprašanja pa odprtega tipa, na katera je bilo potrebno odgovoriti na podlagi lastnih 

mnenj in izkušenj. 

Slika 8: Starostni razredi anketirancev 

V anketi je sodelovalo 70 žensk in 6 moških, ki so bili stari večinoma od 16 do 55 let. 

Izkazalo se je, da je med njimi največ zaposlenih oseb, z lastnim dohodkom. 

 

Slika 9: Zaposlitveni status anketirancev 

6.3 Podrobna analiza ankete 

Podrobno smo analizirali pridobljene rezultate anketnega vprašalnika ter jih ponazorili s 

slikovno ponazoritvijo grafov. 

Na prvo vprašanje, če so bolniki s celiakijo oziroma imajo sorodnike ali prijatelje, ki so 

povezani s to boleznijo, je z »da« odgovorilo 79 % anketirancev. 



 

29 

 

Slika 10: Odstotek anketirancev s celiakijo 

Na drugo vprašanje o tem, kje najpogosteje nakupujejo brezglutensko prehrano, je kar 66 % 

oseb odgovorilo, da v najbližji trgovini. Takoj za tem sledijo specializirane trgovine z zdravo 

prehrano v 18 %, 5 % anketirancev naroča preko spleta. 10 % jih je odgovorilo, da nakupujejo 

drugje, pod kar so navedli, da v večjih nakupovalnih centrih, kjer so akcije, in v tujini. 

Slika 11: Izbira nabavne lokacije 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, za nakup katerih blagovnih znamk se najpogosteje 

odločajo. Dobili smo naslednje odgovore: 

 Schär (87 %), 

 Spar free from (3 %), 

 Amo essere (3 %), 

 Finax (2 %), 

 Nutri free (1  %), 

 Amo esere (1%), 

 Moulino di Ferro (1 %), 

 različne (1 %), 

 ne izbiram po znamki (1 %). 
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Slika 12: Logotip najbolj priljubljene blagovne znamke Schär 

Vir: Schaer b.l. 

Pri četrtem vprašanju, o vplivu na izbor blagovne znamke, je prevladala kvaliteta v kar 55 %, 

sledi cena v 26 % in dostopnost v 19 % odgovorov. 

Slika 13: Izbira nabavne strategije 

Peto vprašanje je bilo: »Kje ste izvedeli za izdelke, ki se najpogosteje znajdejo v vaši 

nakupovalni košarici?« 

Največ vprašanih je izvedelo za izdelke na Društvu za celiakijo, in sicer 31 %. Sledijo 

reklame v 25 %, 21 % anketirancev se je odločilo za zaupanje v priporočila prijateljev. 20 % 

anketirancev dobi podatke na spletu, 2 % pri zdravniku, za sejem pa se ni odločil nihče. 

                                            Slika 14: Informiranost o izdelkih 



 

31 

Šesto vprašanje, ali preizkušajo vedno nove izdelke ali se držijo ustaljenih navad, je pokazalo, 

da se v 57 % odločajo za preverjene izdelke, v 43 % pa radi preizkušajo izdelke nove 

ponudbe. 

 

Slika 15: Zvestoba potrošnikov 

 

Na sedmo vprašanje, če se v bodoče pogosteje odločajo za nakup izdelkov, katere predhodno 

dobijo kot promocijske za degustacijo, so v 49 % odgovorili z »da«, 48 % anketirancev pa 

pravi, da jih tovrstni promocijski izdelki ne prepričajo za nakup. 

 

 

                          Slika 16: Vpliv promocijskih aktivnosti na potrošnike 
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Pri osmem vprašanju smo želeli izvedeti, če se odločajo za nakup izdelkov zgolj na zaupanju 

prebrane deklaracije ali se v njihovi nakupovalni košarici znajdejo le izdelki z ustreznim 

znakom, prečrtanim žitnim klasom. Izkazalo se je, da se 41 % anketirancev odloča za nakup 

označenih izdelkov, 26 % jih prebere deklaracijo, 33 % oseb pa preveri oboje. 

 

 

 

 

Slika 17: Zaupanje kupcev v proizvajalčevo označevanje izdelkov 

 

Zanimalo nas je tudi, kaj je ključnega pomena pri izbiri izdelkov določenih blagovnih znamk. 

Na voljo so bili naslednji odgovori, in sicer okus, zaupanje in tradicija ali živila, ki so bila 

testirana. Največ anketirancev, kar 43 %, se odloča za nakup testiranih živil. Naslednji 

prevladuje okus, s kar 31 %. 26 % anketirancev pa se odloča za nakup na osnovi zaupanja in 

tradicije. 

Slika 18: Vpliv na nakupne odločitve 

Sledilo je vprašanje o slovenskih in tujih proizvodih. Zanimalo nas je, če so slovenski 

proizvodi konkurenčni in enako dobri kot tuji. 59 % oseb meni, da so, 41 % anketirancev pa 

meni, da so boljši izdelki iz uvoza. 
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Slika 19: Konkurenčnost slovenskih proizvodov 

Pri enajstem vprašanju smo spraševali, kaj je ključnega pomena pri nakupnih odločitvah. Kar 

73 % anketirancev se odloča za nakup izdelkov glede na poznano blagovno znamko. Na 19 % 

sodelujočih vpliva ustrezno usposobljen prodajalec v specializirani trgovini, na podlagi raznih 

oglasov o brezglutenski ponudbi pa se odloča 8 % anketirancev. 

Slika 20: Vpliv na nakupne odločitve 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, če se pogosteje odločajo za nakup preizkušenih 

izdelkov iz raznih degustacij, sejmov. Ugotovili smo, da v 46 % degustacije vplivajo na 

nakupne odločitve, 54 % vprašanih pa je mnenja, da degustacije in sejmi nimajo vpliva pri 

izbiri izdelkov. 

Slika 21: Trženjsko komuniciranje z degustacijami in sejmi 
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Pri trinajstem vprašanju smo izvedeli, kje najpogosteje zasledijo informacije o brezglutenskih 

izdelkih. Največ oseb, kar 33 %, se o tem osvešča preko interneta, 30 % preko tiskanih 

oglasov, 19 % na raznih predstavitvah izdelkov in 2 % pri pospeševanju prodaje. Za odgovor 

preko oglasov na radiu in televizije se ni odločil nihče. 16 % anketirancev se je odločilo za 

odgovor »drugo«, pod kar so navajali, da se o izdelkih informirajo kar v izbranih trgovinah, 

kjer opazujejo police, kdaj se pojavi kaj novega. 

Slika 22: Vpliv izbire marketinško-komunikacijskih elementov na potrošnike 

 

Zanimalo nas je tudi, ali imajo na nakup izdelka vpliv razne strategije blagovnih znamk, kot 

so videz embalaže izdelka, dobra marketinška komunikacija … 57 % vprašanih pravi, da 

strategije blagovnih znamk vplivajo na njihov izbor, 43 % pa meni, da ne. 

 

Slika 23: Vpliv strategije blagovnih znamk na nakupne odločitve potrošnikov 
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Ker so slovenski proizvodi dokaj slabo poznani, nas je zanimalo, kaj so po mnenju 

anketirancev rešitve, da bi postali konkurenčni podjetjem iz tujine. V približno istem razmerju 

so navajali naslednje odgovore: 

 večja izbira raznolikih izdelkov, 

 nižja cena, 

 večja promocija izdelkov, 

 izvoz na tuja tržišča, 

 boljša kvaliteta, 

 dostopnost, 

 zanesljivost. 

Pri razlogih za nakup določene blagovne znamke so navedli naslednje odgovore: 

 zaupanje, 

 okus, 

 priporočila in preverjenost,  

 dostopnost, 

 cena. 

6.4 Rezultati raziskovanja 

V nadaljevanju smo opisali naše ugotovitve raziskovanja in na osnovi le teh podali priporočila 

za nadaljnji razvoj. 

6.4.1 Ugotovitve raziskovanja 

 

Raziskava, ki smo jo izvedli, je pripeljala do ugotovitev, s katerimi smo lahko ovrednotili 

hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku snovanja diplomskega dela: 

H1: Potrošniki se za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi aktivnosti 

marketinškega komuniciranja ponudnikov. 

H2: Potrošniki se za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi osebne prodaje in 

priporočil ustrezno usposobljenega prodajalca. 

H3: Potrošniki se odločajo za nakup izdelkov dietne prehrane zaradi poznane blagovne 

znamke izdelkov in ponudnikov. 

Na podlagi vprašanja, ali po njihovem mnenju vpliva na nakup izdelkov strategija blagovnih 

znamk, videz embalaže izdelka in marketinška komunikacija, smo lahko prvo zastavljeno 

hipotezo potrdili. Na to vprašanje je 57 % anketirancev odgovorilo z »da«. 
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Kot smo na začetku predpostavljali, se osebe dostikrat odločajo za nakup izdelkov določenih 

blagovnih znamk zaradi dobro zastavljenega marketinškega komuniciranja organizacij. S tem 

smo potrdili našo hipotezo in obenem prišli do spoznanja, kako zelo pomembna je dobro 

zastavljena strategija marketinškega komuniciranja podjetja. 

 

Drugo zastavljeno hipotezo, če na nakupne odločitve vpliva ustrezno usposobljen prodajalec, 

smo morali presenetljivo ovreči. Na nakupne odločitve kar 73 % anketirancev vplivata 

zaupanje in tradicija poznanih blagovnih znamk. Le 19 % oseb pa se za nakup izdelkov 

odloča na osnovi ustrezno usposobljenega prodajalca v specializirani trgovini. Čeprav smo 

zastavljeno hipotezo ovrgli, smo veseli, da kupci kot merilo pri odločitvi izberejo kakovost, in 

sicer v kar 55 %. Smo namreč mnenja, da je prav kakovost ključnega pomena vsakega izdelka 

pri prodoru podjetja na tržišče. 

 

Tretjo hipotezo, da se ljudje odločajo za nakup poznanih blagovnih znamk, smo potrdili z več 

vprašanji. Izkazalo se je, da se v kar 73 % odločajo za nakup izdelkov poznane blagovne 

znamke. Hkrati smo dobili potrditev, da podjetja iz poznanih držav z višjim družbenim 

statusom lažje prodrejo na tržišče in uveljavijo svojo blagovno znamko kot podjetja iz manj 

razvitega sveta z manjšim tržiščem. Ta podatek smo dobili z vprašanjem o nakupnih 

odločitvah določenih blagovnih znamk. Kar 87 % anketirancev kupuje izdelke nemške 

blagovne znamke Schär. 

 

Posebnega pomena imajo ugotovitve, da se ljudje v kar 31 % o ponudbi informirajo preko 

Slovenskega društva za celiakijo, ki redno izdaja glasila in informacije o testiranih izdelkih. 

Za tem pa sledijo razni tiskani oglasi, v kar 25 %, kjer so označene tudi akcijske cene 

izdelkov, ki pa so za kupce pomembne takoj za kvaliteto izdelkov. 

 

S povzemanjem rezultatov naše analize anket smo ugotovili, da: 

 se ljudje pogosteje odločajo za nakup izdelkov poznanih blagovnih znamk, ker jim 

predstavljajo neko varnost, zaupanje in kvaliteto, 

 imajo vpliv na nakup izdelkov njegove strategije (celostna podoba izdelka ter dobra 

marketinška komunikacija), 

 podjetja iz držav z višjim družbenim statusom lažje uveljavijo svojo blagovno znamko kot 

podjetja iz manj razvitega sveta, 

 so slovenske blagovne znamke enakovredne tujim, a imajo slabšo trženjsko komuniciranje 

za prepoznavnost in informiranost o dostopnosti nakupa. 

 

V anketi je sodelovalo 70 žensk in 6 moških, kar nam poda dejstvo, da v Sloveniji večino 

nakupov in izbor o izdelkih opravijo osebe ženskega spola. Predvidevamo lahko, da so ženske 

pozornejše na samo podobo izdelkov in se zato odločajo za blagovne znamke poznanih 

podjetij, ki usmerjajo veliko pozornosti v sam izgled izdelkov svojih blagovnih znamk. 
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6.4.2 Priporočila za nadaljnji razvoj  

V današnjem času ni dovolj, da podjetje naredi odličen izdelek, ampak ga mora znati tudi 

prodati. Na osnovi pridobljenih podatkov podjetjem svetujemo, da se poleg pomembnega 

faktorja kakovosti izdelkov osredotočajo tudi na aktivnosti trženjskega komuniciranja. Da se 

ne bojijo tvegati in sprejemati novih izzivov, saj lahko le tako dosežejo vedno višje 

zastavljene cilje. Izrednega pomena je, da si že na začetku poslovanja zastavijo jasno vizijo 

ter pot za uresničevanje svojih ciljev. Ključnega pomena je segmentacija trga, ki omogoča 

boljše zadovoljevanje potrošnikovih želja in potreb. Ko ima izdelek v ozadju neko zgodbo, ga 

enostavneje približamo potrošnikom, ki začutijo njegov pomen in smisel uporabnosti v 

vsakdanjem življenju.  

Potrebno je zaupanje v podjetje in delovanje zaposlenih, se nenehno truditi in iskati vedno 

nove poti. Pri vsem tem pa je potrebno upoštevati konkurenco in ji slediti, predvsem zaradi 

hitrega tehnološkega razvoja in s tem spreminjanja in nastajanja vedno novih potreb 

potrošnikov. 
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7 Sklep 

Z odkritjem bolezni celiakije, katere edino zdravljenje je brezglutenska dieta, se je posledično 

pojavilo povpraševanje po dietnih izdelkih, ki narašča z vedno večjo rastjo diagnosticiranih 

bolezni. 

Večja izobraženost potrošnikov in možnost boljše informiranosti pa sta dva dejavnika, ki 

povzročata, da se potrošnikova pričakovanja glede kakovosti in dodatnih storitev le še 

povečujejo. To je razlog, zaradi katerega se morajo podjetja nenehno truditi, ostati 

informirana o potrošnikih in njihovih željah, da izpolnijo pričakovanja in si pridobijo njihovo 

naklonjenost. To pa dosežejo z ustreznim marketinškim komuniciranjem, kateremu je 

potrebno nameniti veliko časa in finančnih sredstev. 

V diplomski nalogi smo proučevali vpliv strategij marketinškega komuniciranja na nakupne 

odločitve potrošnikov dietne prehrane. Izvedli smo kvantitativno raziskavo v obliki ankete, v 

katero je bilo vključenih 76 prebivalcev štajerske podružnice Slovenskega društva za 

celiakijo. Raziskovalni vzorec je bil omejen, zato rezultatov raziskave ne moremo posplošiti 

za celotno slovensko populacijo.  

Zastavili smo si tri hipoteze. Z izvedeno raziskavo smo dve potrdili in eno ovrgli. Izkazalo se 

je, da se potrošniki za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi aktivnosti 

marketinškega komuniciranja ponudnikov ter zaradi poznane blagovne znamke izdelkov, saj 

jim to predstavlja določeno varnost in zaupanje. 

Hipoteze, da se potrošniki za nakup izdelkov dietne prehrane odločajo na osnovi osebne 

prodaje in priporočil ustrezno usposobljenega prodajalca, nismo mogli potrditi, saj se je  

izkazalo, da se na podlagi zaupanja v ustrezno usposobljenega prodajalca odloča za nakup le 

19 % anketirancev. 

Raziskava je pokazala, da se potrošniki pogosteje odločajo za nakup izdelkov poznanih 

blagovnih znamk, ker jim predstavljajo neko varnost, zaupanje in kvaliteto. Ugotovili smo 

tudi, da imajo vpliv na nakup izdelkov njihove izdelčne strategije (celostna podoba izdelka ter 

dobra marketinška komunikacija). Poleg tega se je izkazalo, da podjetja iz držav z višjim 

družbenim prihodkom in stopnjo ekonomske razvitosti lažje uveljavijo svojo blagovno 

znamko kot podjetja iz manj razvitega sveta in da so slovenske blagovne znamke enakovredne 

tujim, a imajo slabšo trženjsko komuniciranje za prepoznavnost in informiranost o 

dostopnosti nakupa. 

Na tržišču je veliko ovir, ki so na poti do uresničevanja ciljev podjetij. Zato je potrebno verjeti 

vase in svoje izdelke. Le tako lahko prenesemo ta občutek zadovoljstva na potrošnike in s tem 

tudi zaupanje v blagovno znamko, kar je ključnega pomena na poti do uspeha in zastavljene 

vizije podjetja. 
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

 

 

ANONIMNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Jerneja Cvikl, študentka univerzitetnega študijskega programa fakultete za management 

Koper v Celju. Pred seboj imate anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri raziskavi za 

diplomsko delo z naslovom »Vpliv marketinškega komuniciranja na potrošnike dietne 

prehrane«. Vljudno vas prosim, da izpolnite anketo, ki mi bo v pomoč pri obdelavi podatkov 

in za potrditev ciljev in hipotez, ki sem si jih zastavila. Zagotavljam vam, da bodo podatki, 

pridobljeni s strani anketnega vprašalnika, namenjeni izključno pisanju diplomske naloge. 

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
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1. Ste bolnik s celiakijo oz.imate intoleranco na gluten ali jo ima kateri izmed družinskih 

članov? 

a) Da 

b) Ne 

 

2. Kje najpogosteje nakupujete brezglutensko prehrano? 

a) Naročam na spletu 

b) V najbližji trgovini 

c) V specializirani trgovini z zdravo prehrano 

 

3. Za izdelke katere blagovne znamke se najpogosteje odločite? 

_________________________________________________________ 

 

4. Kaj najpogosteje vpliva na izbor blagovne znamke? 

a) Kvaliteta 

b) Cena 

c) Dostopnost 

 

5. Kje ste izvedeli za izdelke, ki se najpogosteje znajdejo v vaši nakupovalni košarici? 

a) Društvo za celiakijo 

b) Pri zdravniku 

c) Na spletu 

d) V reklami 

e) Po priporočilu prijateljev 

f) Na sejmu  

 

6. Radi preizkušate nove ponudnike izdelkov ali se držite ustaljenih navad pri 

nakupovanju? 

a) Nove 

b) Preverjene 

 

7. Se v bodoče pogosteje odločite za nakup izdelkov, katere predhodno dobite kot 

promocijske za degustacijo? 

a) Da 

b) Ne 

 

8. Se odločate za nakup izdelkov s prepoznavnim znakom (prečrtan žitni klas) ali zgolj 

preberete deklaracijo? 

a) Označeni izdelki 

b) Preberem deklaracijo 

c) Oboje 

 

9. Kaj je za vas ključnega pomena pri izbiri izdelka blagovnih znamk? 

a) Okus 

b) Zaupanje in tradicija 

c) Testirana živila 
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10.  Menite, da so slovenski proizvodi konkurenčni in enako dobri tujim? 

a) Da 

b) Ne 

 

11. Kaj je ključnega pomena pri izbiri izdelkov brezglutenske ponudbe? 

a) Poznana blagovna znamka 

b) Ustrezno usposobljen prodajalec v specializirani trgovini 

c) Za nakup se odločite zaradi raznih oglasov 

 

12. Dandanes se ponudniki zberejo tudi na raznih sejmih. Se pogosteje odločate za nakup 

izdelkov, katere ste preizkusili in spoznali na sejmu? 

a) Vpliva na nakup 

b) Ne vpliva na nakup 

 

13. Kje najpogosteje zasledite informacije o brezglutenskih izdelkih? 

a) Oglaševanje na TV 

b) Oglaševanje po internetu 

c) Tiskani oglasi 

d) Oglasi na radiu 

e) Predstavitve izdelkov 

f) Pospeševanje prodaje 

g) Drugo:___________________________________________________________  

 

 

14. Imajo po vašem mnenju vpliv na nakup izdelka določene blagovne znamke njegove 

strategije (videz embalaže izdelka, dobra marketinška komunikacija…)? 

a) Da 

b) Ne 

 

15. Kaj je po vašem mnenju rešitev, da bi slovenski ponudniki brezglutenske prehrane 

postali konkurenčni tujim podjetjem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Vaši razlogi za nakup izdelkov določene blagovne znamke? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Splošni podatki o anketirancu: 

Spol: 

a) M 

b) Ž 
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Starost: 

a) Od 16 do 25 let 

b) Od 26 do 35 let 

c) Od 36 do 45 let 

d) Od 46 do 55 let 

e) Od 56 do 65 let 

f) Nad 65 let 

 

Zaposlitveni status: 

a) Študent/-ka 

b) Zaposlen/-a 

c) Nezaposlen/-a 

d) Upokojenec/-ka
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