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POVZETEK 
Lokalne institucije, podjetja in celotna skupnost se zavedajo, da so vezi med podjetji in 
kulturo ključ do ekonomske rasti. Okolje, ki omogoča, da se vsi srečajo, izmenjajo ideje 
in se ob enem počutijo dobro je pot do inovativnosti in kvalitetnega življenja. Dogodek 
kot je glasbeni festival ima vse prej omenjeno. Organizacija festivala je kompleksen 
projekt, ki zahteva managerska in marketinška znanja. Z uporabo trženjskih modelov 
lahko kulturo približamo posamezniku, kateri se odzove na kulturno ponudbo in 
okrepimo sodelovanje med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami. V nalogi smo 
analizirali posamezne elemente trženjskega spleta festivala Soboško poletje ter izvedli 
anketiranje med obiskovalci prireditev. Na podlagi ugotovitev smo podali pomembne 
implikacije za nadaljnje organiziranje festivala, pa tudi koristne informacije za 
organizacijo dogodkov na splošno.  

Ključne besede: management dogodkov, trženjski splet, storitev, festival, ustvarjalnost, 
kultura, umetnost, sponzorstvo, festival Soboško poletje 

ABSTRACT 

Local institutions, companies and the whole community should be aware, that a 
connection between companies and culture is the key to successful economic growth. It 
creates a field of possibility where everybody can meet, exchange ideas and feel good. 
That is the way to innovation and an increase of quality of living. Events like festivals 
are those which have everything mentioned before. A project like a festival is complex 
project which demands management knowledge and marketing skills. For a successful 
and efficient project it is important to use marketing methods. One of the methods is a 
marketing mix. This method is very practically oriented into improvement of the whole 
project. In the end project task the method marketing mix is represented on the case of 
the festival. The analysis of the festival represented a solution of managing the project 
on the basis of the marketing mix method.  

Key words: event management, marketing mix, services, festival, culture, creativity, 
sponsorship  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Umetnost kot specifično področje ustvarjanja izdelkov oziroma storitev, katerih 
celotna vrednost se pogosto ne da izraziti v številkah, zahteva pretanjene oblike trženja. 
Z namenom umetnost približati ljudem, je uvajanje poslovnega znanja in metod 
oziroma podjetniškega in trženjskega načina razmišljanja nujno. Vezi med kulturo in 
gospodarstvom so zaradi novih zahtev in izzivov časa neizbežne. Florida (2005, 5) 
ugotavlja, da je podpiranje ustvarjalne dejavnosti ključno. Ustvarjalni proces cveti v 
krajih, ki zagotavlja širok ekosistem, ki hrani in podpira ustvarjalnost. Ustvarjalni 
proces usmerja v inovacije in ustanavljanje novih podjetij, kar pospešuje gospodarsko 
rast in dviguje življenjski standard. Zato je treba vezi med kulturo in gospodarstvom 
okrepiti in splesti tam, kjer jih še ni. Festival je eden izmed korakov, ki hrani in podpira 
ustvarjalnost v okolju kjer se izvaja. Festivali umetniškega značaja so kompleksni, 
umetniško, finančno in organizacijsko zahtevni projekti, ki uspevajo le pod 
premišljenim vodstvom predanega tima. Festival je finančno zahteven projekt in 
sponzorstvo predstavlja eno od vezi med kulturo in gospodarstvom. Sponzorstvo je 
dejanje, ko gospodarska organizacija nameni sredstva (finančna, materialna ali v obliki 
storitev) za izvedbo določene negospodarske dejavnosti ali projekta, v zameno pa dobi 
določene pravice ali povezave, ki jih lahko porabi pri doseganju svojih poslovnih ciljev 
(Starman 1996, 27). 

Z uporabo trženjskih modelov lahko približamo kulturo posamezniku, kateri se 
odzove na kulturno ponudbo in okrepimo sodelovanje med pridobitnimi in 
nepridobitnimi organizacijami. Trženje umetnosti je povezano z iskanjem ustreznih poti 
do potrošnikov. Motivirati ljudi, da se udeležijo umetniškega dogodka – festivala, in 
gradnja dolgoročnih odnosov s porabniki umetnosti, je temeljna naloga trženja 
umetniških dogodkov (Kovačevič 1999, 37).  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analizirati elemente trženjskega spleta kulturnega 
festivala in zaznavanja trženja naključno izbranih obiskovalcev. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 

− razložiti razliko med ustvarjalnostjo in kulturo,  
− predstaviti značilnosti kulturnega festivala, 
− predstavitev teoretičnih izhodišč trženjskega spleta storitev, 
− proučiti cilje sponzorstva. 

Cilji empiričnega dela naloge: 
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− predstavitev kulturnega festivala Soboško poletje, 
− proučiti trženjski splet kulturnega festivala Soboško poletje 
− analiza zadovoljstva in kakovosti storitev kulturnega festivala 
− predlagati ustrezne predloge in izboljšave za učinkovitejši pristop k trženju 

festivala Soboško poletje.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Metoda, ki sem jo uporabila v teoretičnem delu raziskovanja je deskriptivna. Z njo 
sem predstavila značilnosti kulturnega festivala, teoretična izhodišča trženjskega spleta, 
proučila sponzorstvo v kulturi in zadovoljstva obiskovalcev s kulturnim festivalom. 
Uporabila sem metode analize, sinteze in kompilacije dostopne literature. 

V empiričnem delu sem uporabila metodo deskriptivne študije primera ter metodo 
anketiranja. Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da bodo podatki pridobljeni v empiričnem delu pripomogli k 
izboljšanju in ohranjanju zadovoljstva obiskovalcev in izboljšanju izvajanja kulturnega 
festivala ter spodbudili sponzorje za nadaljnje sodelovanje. Teoretični del diplomskega 
dela bo izboljšal moje razumevanje in spodbudil izvajalca kulturnega festivala, da 
uporablja teoretična spoznanja pri nadaljnji izvedbi festivala.  

Predvidevala sem, da bodo omejitve pri pisanju zaključne projektne naloge tako 
vsebinske kot metodološke. Pri vsebini sem se omejila na opis in analizo spremenljivk 
trženjskega spleta ter zaznavanje obiskovalcev festivala Soboško poletje. 
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2 USTVARJALNOST, KULTURA, UMETNOST 

2.1 Kaj je ustvarjalnost 

Sam izraz »ustvarjalnost« je mnogopomenski, saj je skozi zgodovino spreminjal 
svoj pomen, vendar je njegov končni, danes aktualni pomen kar najbolj jasen, toda 
zagotovo nerazločen.  

Definicija po slovarju Slovenskega knjižnega jezika je naslednja: ustvarjalnost-i ž 
(a) lastnost, značilnost ustvarjalnega: spoštovali so ga zardi njegove ustvarjalnosti; 
človeška ustvarjalnost / ustvarjalnost igralca, pisatelja / miselna, tehnična ustvarjalnost; 
umetniška ustvarjalnost / filmska, glasbena ustvarjalnost / ustvarjalnost se je z uporabo 
tehnike povečala; potreba po ustvarjalnost (SSKJ 1998, 1476). 

Pri Tatarkiewiczu (2000, 204) se lahko poučimo, da Stari Grki niso poznali besede, 
ki bi ustrezala »ustvarjalnosti« ali »ustvarjalcu«. Latinščina je že ločila med facare 
(delati) in creare (ustvarjati). V obdobju krščanstva pa pride do pomembnega premika, 
ko se začne uporabljati beseda creatio za dejavnost Boga, ki ustvarja iz niča (creatio ex 
nihilo).  

V 19. stoletju je prevladovalo prepričanje, da je samo umetnik ustvarjalec. V 20. 
stoletju pa se je pojavila misel, ki ustvarjalnosti ni prisojala samo njemu. Ustvarjalci so 
lahko tudi ljudje, ki so aktivni na drugih kulturnih področjih, ne samo umetniki. Še več, 
ustvarjalnost lahko srečamo na vseh področjih človeške proizvodnje. Ta razširitev 
področja ustvarjanja naj ne bi bila sprememba, ampak zgolj posledična uporaba 
sprejetega pojma, kajti ustvarjalnost prepoznamo po novosti izdelkov, novost pa se ne 
pojavlja samo v umetniških delih, temveč tudi v znanosti ali tehniki (Tatarkiewicz 2000, 
204).  

2.2 Kaj je kultura 

Beseda kultura se je sprva navezovala bolj na kmetijstvo in na gojenje oz. nego 
naravne rasti in tudi na proces človeške vzgoje. Šele na prehodu iz 18. v 19. stoletje se 
je pojem kultura razumelo kot splošno stanje ali navade mišljenja, potem kot 
intelektualnega razvoja v družbi kot celoti, še kasneje kot celota umetnosti in nazadnje 
kot celota načina življenja – materialnega, intelektualnega in duhovnega (Tomc 1994, 
209).  

Razumevanje pojma kultura, kot se je izoblikovalo v 19. stoletju, je ustvarilo 
razlikovanje med človeškim in materialnim. Kultura je bila razumljena kot antiteza 
mehaničnemu karakterju družbe, ki je bil posledica industrializacije; vsebovala je 
znanje, estetiko, kreativnost, intelektualno dejavnost in dojemljivost za nove ideje 
(Waters 1998, 14).  

Kultura po svoji najširši definiciji obsega vse naučene izkušnje neke skupnosti, 
njene konvencije in vrednote: gospodarske, pravne, politične, verske, moralne, 
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družinske, tehnološke, znanstvene in estetske (Čopič in Tomc 1997, 70). Zaradi kulture 
je človek razumno, razmišljujoče, moralno, kritično in samozavedajoče bitje, ki dvomi, 
ustvarja, išče, v svojih izumih samega sebe in ve, da popolnosti ni. Kultura je vir 
intelektualne obnove in človeške rasti (Čopič in Tomc 1997, 70).  

V ožjem smislu s pojmom kultura poimenujemo dejavnosti ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot. Vsebinsko se kultura loči na 
konvencionalno (dediščina znanj in vrednot v drugih osebah) in ustvarjalno 
(neponovljiva znanja in vrednote posameznika) (Tomc 1994, 209).  

2.3 Kaj je umetnost  

Pod umetnosti pojmujemo vse oblike in vrste ustvarjalnih dejavnosti, tako 
tradicionalne ali »visoke« umetnosti, kot tudi popularno množično kulturo (pop in rock 
glasba, moda, fotografija, grafite, cirkus in ljubiteljske umetnosti). »Umetnost je način, 
kako povedati resnico, ne da bi morali uporabiti dejstva.« (Čopič in Tomc 1997, 70–71) 

Stari Grki so umetnost uvrščali med veščine (grško techne), potrebne za izdelavo 
kakega objekta ali izvedbo opravila. Antični pomen je zajemal vse od obrti do 
strokovnega znanja in ne samo navdih in domišljijo. Umetnosti brez pravil ni bilo, 
umetnik je bil tisti, ki se je podrejal pravilom in zakonom ter jih imitiral. V umetnost so 
uvrščali tudi logiko, politiko in celo vojskovanje (Tomc 1994, 80).  

Antični pomen pojma umetnost kot veščine, skladne z obstoječimi pravili, se je 
ohranil tudi v srednjem veku. Srednjeveška umetnost je bila, z razliko od antične, 
religiozne, antiracionalistična in antinaturalistična. Ustvarjalnost in domišljija v 
umetnosti še vedno nista imela svojega mesta, kajti iz nič je lahko ustvarjal le bog, se pa 
v tem obdobju začne proces postopnega ločevanja umetnikov in obrtnikov (Tomc 1994, 
80).  

Za obrtnike je bilo značilno, da so vešči fizični delavci, ki v svoje delo ne vlagajo 
intelektualnega, domišljijskega in kreativnega napora. Z ločitvijo umetnosti od dela je 
prišlo do mistifikacije določenih oblik umetnosti, kar je implicitno pomenilo, da jih 
lahko razume in dojame le izobražena elita (Waters 1989, 15).  

Pojem umetnosti je doživljal podobne spremembe kot industrija: iz človeške 
lastnosti, določene veščine, se je spremenil v organizacijo, v skupek sorodnih 
dejavnosti. Umetnost se je omejila na zgolj domišljijske, ustvarjalne veščine, umetnik 
pa je postal posebne vrste človeka z »vzvišenimi« sposobnostmi (Tomc 1994, 209).  

Novo razumevanje umetnosti kot »lepe umetnosti«, kot je Batteux poimenoval 
umetnost, ki temelji na ustvarjalnosti, se je izoblikovalo šele v 17. in 18. stoletju. Lepe 
umetnosti obsegajo slikarstvo, kiparstvo, glasbo, poezijo, ples, zelo blizu pa se nahajata 
tudi arhitektura in znanost (Tomc 1994, 81). Umetnik je postal stvaritelj inovacij, ki je 
smel na podlagi lastne domišljije in ustvarjalnosti delati iz nič, v 19. stoletju, ko je 
umetnost postala glavno področje človekove ustvarjalnosti. Tedaj je imitacijo zamenjala 
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kreacija. Umetnikova pravica do ustvarjanja se nam danes zdi samoumevna, toda v 
predmodernem obdobju je bila umetnost v večini znanih socio-kulturnih tipih v službi 
tradicionalnih avtoritet (Tomc 1994, 82).  

Ustvarjanje nečesa novega ima različne teoretične in praktične posledice. Do 
nekaterih je človek ravnodušen, druge pretresajo posameznika in družbo, tretje so 
nepomembne ali pa prelomne in so preoblikovale človeška življenja. Takšne so bile 
tisk, električna razsvetljava, parna lokomotiva, letalo, velika filozofska ter književna in 
umetnostna dela (Tatarkiewicz 2000, 207).  

Natančno razločevanje pojmov ustvarjalnost, kultura in umetnost, nam bo služilo za 
lažje razumevanje in vzpostavitev objektivnega odnosa do ustvarjalnosti, ustvarjalcev in 
kulture v moderni družbi.  
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3 TRŽENJE KULTURNEGA FESTIVALA 

Trženje je pomembno, ker pomaga privabiti publiko, brez katere festival1 ne more 
obstajati. Udeleženci festivala se odločajo o stroških in trudu, ki ga morajo vložiti, da se 
festivala udeležijo ter sprejemajo odločitev v nasprotju s koristmi, ki jih dobijo. Za 
vsakega, ki planira ali oglašuje festival je bistveno, da pozna na kakšen način se 
odločajo udeleženci (van der Wagen in Carlos 2001, 59). 

Umetniki so osredotočeni na sam izdelek ali storitev oziroma na ustvarjanje v 
lastno zadovoljstvo, zato pa mora biti kulturni manager tržno orientiran, kar pomeni da 
mora poznati in predvsem razumeti občinstvo in njegove potrebe, povezane z zabavnimi 
in umetniškimi aktivnostmi (Waters 1989, 3).  

Bistvena naloga trženja dogodkov in managerskih principov upravljanja z dogodki 
je ustvariti originalen, kreativen in zapomljiv dogodek, pri katerem občinstvo aktivno 
sodeluje (Hoyle 2002, 15). 

Ko umetnik ustvari umetniško delo, ga preda instituciji ali managerju, ki morata 
najti ustrezne poti do potrošnikov, torej je trženje umetnosti povezano z iskanjem 
ustreznih poti do potrošnikov. Motivirati potrošnike, da se udeležijo umetniškega 
dogodka in gradnja dolgoročnih odnosov s porabniki umetnosti, je temeljna naloga 
trženja umetniškega dogodka. Trženje umetnosti predstavlja priložnost za posredovanje 
informacij in izobraževanje občinstva o umetnosti (Kovačevič 1999, 37–38). 

3.1 Predstavitev festivalne prireditve  

Etimološko beseda festival izvira iz latinske besede festivalus, ki pomeni praznik. 
Iz sorodne romanske predloge izhaja tudi ljudska izposojenka fešta. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika definira festival kot večdnevno prireditev, ki omogoča pregled 
dosežkov na določenem kulturnem področju. 

Število festivalov se veča predvsem v poletnih mesecih, ko vremenske razmere 
omogočajo prireditve na prostem in je turistična sezona na višku. Mnogi festivali so 
vsebinsko zasnovani tako, da zajemajo številne oblike in ravni umetnosti, od ljubiteljske 
do profesionalne, od glasbe, plesa, do gledališča in se spajajo s starejšimi krajevnimi 
tradicijami, folkloro ter gostinskimi in turističnimi dejavnostmi.  

Danes festivali ne morejo preživeti brez navezave na gospodarstvo svojega 
prostora. Za festivale nasploh se zdi bistven prav ta preplet oz. izkoriščanje sinergij, ki 
jo proizvaja součinkovanje najrazličnejših segmentov družbenega življenja (Mihelj 
1999, 35).  

                                                 
1 V literaturi je omenjen event. V našem celotnem besedilu bomo event prevajali kot 

festival, ker se naše raziskovanje nanaša na področje festivala in ne drugih dogodkov. 
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3.2 Festival kot storitev  

Tudi festival kot dogodek ponuja storitev, ki ljudem daje možnost sprostitve, 
estetskega užitka in duhovne hrane.  

Kotler (1996, 376) definira storitev kot nesnovno dejanje ali delovanje, ki ga nekdo 
ponuja drugemu, pri čemer je izvedba lahko vezana na fizični izdelek ali pa ne.  

Za storitve je značilna (Potočnik 2000, 19):  

− neopredmetnost (neoprijemljivost),  
− praviloma neločljivost porabnika in izvajalce storitve,  
− minljivost oziroma kratkotrajnost,  
− občutljivost na čas,  
− težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti,  
− visoka stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov 

storitev,  
− ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem. 

Pri festivalu so poudarjene naslednje značilnosti storitev (van der Wagen in Carlos 
2001, 60). 

− neotipljivost (na primer zabava, reklama, informacija),  
− neločljivost (na primer pri storitvah, ko sta izdelek in ponudnik neločljiva v 

pristopu do stranke), 
− variabilnost (na primer ko so različni nivoji storitve ponujeni različnim 

uporabnikom, oziroma različen odziv dveh strank do iste izkušnje).  

Festival se izvaja enkrat na leto. Tako je za storitev značilno tudi da je 
»pokvarljiva«, kar pomeni, da neprodane vstopnice ne morejo biti uporabljene ponovno 
(van der Wagen in Carlos 2001, 60). 

Pri storitvenih organizacijah je bistveno vzdušje v organizaciji, njena javna podoba 
in informiranost potrošnikov. Pomembno vlogo igra odnos zaposlenih do kupcev in 
ambient, kjer se menjava dogaja. Na končne potrošnikove izkušnje vpliva veliko 
dejavnikov, tudi same osebnostne lastnosti potrošnika, zato je vzpostavitev 
vzpodbujajočega in dopolnjujočega odnosa med prodajalcem in kupcem nujna. 
Potrošnika je treba obravnavati kot enakopravnega udeleženca v procesu menjave in ga 
skupaj s prodajalcem vključiti v strategijo trženja (Kotler 1996, 376–385).  

3.3 Občinstvo 

Pomen občinstva kot potrošnikov umetniških dobrin so se umetniki začeli zavedati 
v 19. stoletju, v obdobju dunajske recesije, ko se je Gustav Klimt zavzemal za 
odstranitev ovir med umetniki, družbo in občinstvom, ki je sposobno uživati v 
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umetnosti ter jo doživeti spoštljivo in čutno (Batschmann 1997, 159). S širjenjem kroga 
javnosti, ki jih je zanimala umetnost, in vedno pogostejšimi umetniškimi dogodki, se je 
že proti koncu 19. stoletja pokazal problem pomanjkanja umetniške izobrazbe, še 
posebej pri umetniških stvaritvah, ki so prinašale nekaj novega (Batschman 1997, 164).  

Podatki raziskave o odnosu javnosti do kulturne problematike, ki jo je decembra 
2001 opravil Inštitut za civilizacijo in kulturo, kažejo velik kulturni razkorak med 
izraženimi kulturnimi potrebami in dejanskimi obiski glasbenih prireditev. Izmed 
dvajset ponujenih področij umetnosti, ki so jih v telefonski anketi ponudili na izbiro, je 
kar dobrih oseminštirideset odstotkov anketirancev navedlo, da jih najbolj zanima 
glasba, pri čemer je na prvem mestu narodno-zabavna zvrst, sledi pop glasba, klasična 
glasba pa se nahaja na tretjem mestu, pred rockom, jazzom, etnom in tehno glasbo. 
Konkretno klasična glasba je bolj priljubljena med ženskami, višje izobraženimi, 
upokojenci in ljudmi iz mestnega okolja, kar je razumljivo zaradi lažje dostopnosti in 
pogostosti umetniških dogodkov. Avtorica opozarja, da je neskladje med potrebami 
javnosti po umetniških izkušnjah in udeležbo na umetniških prireditvah posledica 
kompleksnih dejavnikov, toda treba je opozoriti tudi na konkurenčne oblike doživljanja 
glasbe, saj je le-ta razmeroma lahko dostopna na različnih nosilcih (zgoščenke, DVD, 
internet itd.), ki se jih posluša v udobju doma s preprostim pritiskom na gumb (Urbančič 
2003, 46–47). 

Osnovno načelo trženja, ki pravi, da je kupec kralj, v umetnosti pomeni, da 
potrošnik potrebuje in si zasluži strokovno vodenje in svetovanje oziroma »dolgoročno 
naravnano vzgojo« (Čurin Radovič 1992, 14). Gre za prilagajanje kupcu na višji ravni, 
posledica česar naj bi bila kakovostna odločitev (Čurin Radovič 1992, 37).  

3.4 Dejavniki konkurenčne prednosti festivala  

Festivali so kompleksni dogodki posebne vrste, ki zahtevajo specifične in 
inovativne trženjske taktike. Njihova uspešnost je odvisna tudi od dejavnikov, na 
katerih lahko gradimo konkurenčno prednost. Ti dejavniki so lokacija, konkurenca, 
vreme, stroški in zabava (Hoyle 2002, 152).  

Izbira in trženje prostora dogajanja vpliva na udeležbo. Lahka in enostavna 
dostopnost, primernost in karakterna usklajenost z vsebino samega dogodka, 
zgodovinski pomen in turistična privlačnost so lastnosti, ki lahko pozitivno pripomorejo 
k uspehu prireditve. Biti boljši od konkurence, edinstven in drugačen, je pogoj, če 
želimo biti v svoji panogi inovatorji in ne sledilci. Inovatorji običajno žanjejo večje 
uspehe in priznanja, toda usoda vsake formule uspeha je, da se vedno znova pojavlja v 
različnih variacijah na isto temo (Hoyle 2002, 152–153).  

Specifična karakteristika posebnih dogodkov, kot je festival, je, da so v veliki meri 
odvisni od vremena. Slednje lahko v svoji lepši različici ustvarja pozitivno vzdušje med 
obiskovalci, lahko pa jih tudi odvrača od udeležbe. Za uspešno izvedbo dogodkov na 
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prostem je hvalevredno, če je vreme stabilno. Nasprotno pa sončen dan lahko konkurira 
prireditvam v dvoranah in drugih zaprtih prostorih. Organizatorji dogodkov, ki so 
vremensko pogojeni, si lahko z vnaprejšnjo prodajo vstopnic po ugodnih cenah 
zagotovijo vsaj minimalen obisk (Hoyle 2002, 153–154).  

Stroški in cene vstopnic so prav tako odločilen element trženjskega načrta. V 
primeru prostega vstopa ali zelo ugodne cene prireditelji običajno to obešajo na velik 
zvon, kajti misel dobiti nekaj zastonj, ali vsaj zelo ugodno, kot magnet vpliva na 
potrošnike. Toda hkrati je treba opozoriti, da lahko prenizka cene vstopnic ali prosti 
vstop pri določenem delu javnosti vzbuja negativne občutke glede kakovosti in 
vsebinske vrednosti dogodka.  

3.5 Proces trženja festivala 

Cilj procesa trženja je izboljšati festival (povezati sponzorje), spoznati potrebe 
občinstva in ustvariti prihodke (van der Wagen in Carlos 2001, 61). 

Slika 3.1 Proces trženja festivala  

 
Vir: van der Wagen in Carlos 2001, 61. 

3.5.1 Vzpostaviti poteze storitve 

Vsak dogodek, tudi festival, nudi možne koristi udeležencem. Te so: izkušnje, 
zabava, možnost učenja, zanimiv rezultat, priložnost za spoznavanje ljudi, hrana in 
pijača, poceni zabava zunaj doma, možnost, da vidijo nekaj edinstvenega. Ponavadi se 
ljudje udeležujejo dogodkov, ker vidijo storitev kot paket koristi (van der Wagen in 
Carlos 2001, 62).  
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3.5.2 Identifikacija stranke 

Bistveno je analizirati različne motivacije občinstva in razviti profil za vsako 
skupino. Nekateri lahko uživajo v country glasbi. Drugi zaradi plesne glasbe. Nekateri 
se dogodka udeležijo zaradi atmosfere ali zanimanja.  

3.5.3 Načrtovati spoznavanje občinstva  

Ko smo spoznali različne skupine, je nujno da zadovoljimo njihove potrebe. Vsako 
potrebo moramo jemati resno. Nekaterim je prioriteta program, drugim hrana in pijača 
oziroma atmosfera.  

3.5.4 Analizirati odločitveni proces stranke  

Ko izvedemo raziskavo imamo zelo koristne informacije o tem, kako vodimo 
promocijo in koliko truda moramo vložiti.  

3.5.5 Pritisk konkurence (Pozicioniranje)  

Potrebno je upoštevati ekonomsko okolje in prihodke udeležencev, ki lahko 
vplivajo na odločitev ali z drugimi besedami ali so pripravljeni udeleženci potrošiti 
denar za festival.  

3.5.6 Motivacija  

Stranke lahko ločimo glede na sprejemanje odločitve o udeležbi. Delimo jih v dve 
skupini, in sicer na tiste ki sledijo (odločevalcem) in na tiste, ki vplivajo in tiste, ki 
udeležbo plačajo (na primer otroci vplivajo na starše in starši plačajo vstopnice). Vsi 
navedeni imajo različna pričakovanja in različno ocenjujejo dogodek.  

3.5.7 Čas  

Bistveno vprašanje je, kdaj se stranka odloči, da se bo udeležila dogodka. Odvisno 
je od tega, kako bomo dogodek oglaševali in koliko denarja bomo za to zapravili.  

3.5.8 Nakup vstopnice  

Vnaprejšnja prodaja vstopnic nudi boljšo priložnost za planiranje festivala kot tudi 
povečanje denarnega toka.  

Program za prodajo vstopnic ustanovimo v primeru, da vstopnice prodajajo 
turistične agencije ali kdo drug. V tem primeru bomo morali vključiti pogajanja in 
planirati prodajo vstopnic vključno s propagandnim materialom.  
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3.5.9 Promocija dogodka  

Promocija predstavlja zelo bistveno dejavnost, ki jo moramo opraviti, zato se ji 
bomo podrobneje posvetili v naslednjih poglavjih.  

3.5.10 Diferenciacija  

Kupci morajo vedeti, zakaj je ravno ta dogodek specialen.  

3.5.11 Paket učinkovitega komuniciranja  

Zelo pomembno je sporočilo, ki obvešča o dogodku. Vložiti je treba veliko 
ustvarjalnega dela, združiti sporočilo in sliko. Obstaja veliko oblik oglaševanja, brošure, 
posterji, internet, radio, TV, odnosi z javnostmi, baloni.  

3.5.12 Oceniti trženjska prizadevanja  

Potrebno je spremljati učinkovitost promocije. Evalvacija mora biti narejena 
sistematično s postavljanjem vprašanja kot na primer: Kje ste izvedeli za dogodek? Ali: 
Kdaj ste se odločili za udeležbo? Obstajajo tri stopnje, kdaj lahko izvedemo raziskavo: 
pred festivalom, med festivalom, po festivalu. Raziskave so lahko kvalitativne, kjer se 
osredotočimo na skupine in študijo primera, ali kvantitativne, kjer podamo statistiko, na 
primer odhodki strank na festivalu (van der Wagen in Carlos 2001, 61–66). 
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4 TRŽENJSKI SPLET ZA STORITVE 

Trženjski splet je niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi 
svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu (Kotler 1996, 98). Trženjski splet poznamo 
tudi kot formulo 7 P. Po Mc Carthyju (1981 v Kotler 1996, 98) sestavljajo trženjski 
splet za izdelke štirje elementi:  

− izdelek (Product), 
− prodajna cena (Price),  
− prostor (Place),  
− trženjsko komuniciranje (Promotion).  

Za boljše obravnavanje in izvajanje storitev pa je koristno, da obravnavamo 
dodatne sestavine trženjskega spleta:  

− ljudje (People),  
− izvajanje (Processing),  
− fizični dokazi (Physical evidence). 

Slika 4.1 Trženjski splet 

 
Vir: Devetak 1999, 5. 

Z analizo spremenljivk trženjskega spleta analiziramo trženjska prizadevanja. Z 
drugimi besedami, analiza nam omogoča, da si odgovorimo na naslednja vprašanja: Ali 
je bil festival časovno pravilno umeščen v okolje, je bila cena dobra, smo naredili 
učinkovito promocijo, je bila distribucija učinkovito speljana. Vse te spremenljivke 
morajo delovati skupaj, da je na koncu izid uspešen (van der Wagen in Carlos 2001, 66–
67). 

4.1 Izdelek ali storitev  

Običajno govorimo, da je izdelek glavni igralec ne samo v trženjskem spletu, 
temveč sploh v trženjski filozofiji in praksi (Tavčar 1998, 5). Pri obravnavanju storitev 
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moramo ločiti bistvene značilnosti po katerih se izdelki ločijo od storitve. Za storitve je 
značilna (Potočnik 2000, 19):  

− neopredmetnost (neoprijemljivost),  
− praviloma neločljivost porabnika in izvajalce storitve,  
− minljivost oziroma kratkotrajnost,  
− občutljivost na čas,  
− težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti,  
− visoka stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov 

storitev,  
− ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem. 

Storitve po navadi opisujemo kot neoprijemljive, nevidne in minljive. Zahtevajo 
sprotno izdelavo in porabo. V nasprotju s tem so izdelki oprijemljivi, vidni in shranljivi, 
ter ne zahtevajo neposredne povezave med ponudnikom in porabnikom (Potočnik 2000, 
18).  

Za festival, so poudarjene naslednje značilnosti storitev (van der Wagen in Carlos 
2001, 60): 

− neotipljivost (na primer zabava, reklama, informacija),  
− neločljivost (na primer pri storitvah, ko sta izdelek in ponudnik neločljiva v 

pristopu do stranke), 
− variabilnost (na primer ko so različni nivoji storitve ponujeni različnim 

uporabnikom, oziroma različen odziv dveh strank do iste izkušnje). 

Festival se izvaja enkrat na leto. Tako je za storitev tudi značilno, da je 
»pokvarljiva«, kar pomeni, da neprodane vstopnice ne morejo biti uporabljene ponovno 
(van der Wagen in Carlos 2001, 60). 

Razliko med izdelki in storitvami ponazorimo s posebno povezovalno lestvico 
(kontinuum), ki prikazuje delež storitev ki spremljajo izdelke, oziroma delež izdelkov, 
ki spremljajo storitev (Potočnik 2000, 18).  

Kontinuum je prisoten pri trženju festivala, kjer izdelke predstavlja pijače, program 
prireditve pa čisto storitev. Konkretno pri trženju festivala je to dogodek sam, festivali 
oziroma storitev, ki jo festival nudi. Dogodek ali storitev je treba najprej poznati. To 
pomeni, da si postavimo tri bistvena vprašanja, povezana z dogodkom. Prvo je kakšno 
je zgodovinsko ozadje dogodka. Četudi dogodek (še) nima korenin v preteklosti, je 
pomembno, da ga skušamo predstaviti kot tradicionalnega oziroma ponavljajočega se. 
Tako z občinstvom gradimo dolgoročni odnos, ki temelji na zvestobi in zaupanju. 
Potrošnike naš dogodek povezuje z enotno skupino, sestavljeno sicer iz množice 
posameznikov, ki jih druži skupna potreba. Konkretno – skupna potreba po razvedrilu, 
duhovni hrani in potovanju v zgodovino srednjega veka (Hoyle 2002, 12–13).  
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Slika 4.2 Povezovalna lestvica izdelkov in storitev 

 
Vir: Potočnik 2000, 19. 

Drugo vprašanje se glasi, kakšna je vrednost našega izdelka. Sporočilo, 
posredovano potencialnim potrošnikom, mora poudariti tisti element dogodka, ki bo 
potrošniku prinesel pomembne koristi in ugodje, pa naj si gre za obljube o 
izobraževanju, zabavi ali športnih aktivnostih. Da znamo na pravo bistvo dogodka 
pogledati z očmi našega potrošnika, je nujno le-tega dobro poznati, pri čemer nam 
pomaga študij demografskih in psihografskih značilnosti občinstva, njihovih navad, 
potreb, interesov in pričakovanj (Hoyle 2002, 13).  

Kaj dela naš izdelek edinstven, je še zadnje, kar je ključno za učinkovito 
seznanjanje z dogodkom. Ugotoviti je treba, kaj bo prepričalo potrošnika, da si bo vzel 
čas in obiskal dogodek navkljub veliki konkurenci. Potrošnik se obnaša racionalno in bo 
svoje odločitve sprejemal glede na obljubljeno povračilo, ki ga bo primerjal s svojim 
vložkom, glede na specifično izkušnjo ob možnem obisku dogodka in glede na dodano 
vrednost, ki mu jo prinese udeležba. Samo z analizo in raziskavo teh postavk, lahko 
identificiramo možne konkurenčne prednosti dogodka (Hoyle 2002, 12–13).  

Če gre za umetniški dogodek, je lastnostim dogodka treba še dodati posebnosti 
umetnosti. Umetniški dogodek je v veliki meri oblikovan že v naprej in ga zato ni moč 
prilagajati trenutnemu okusu publike (Waters 1989, 27).  

Dogodki, ki potekajo v živo se nenehno spreminjajo, zvestoba do storitve ne igra 
pomembne vloge, lahko pa zgradimo zvestobo do lokacije, prostora. Potrošnik ob 
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nakupu vstopnice za dogodek le-tega ne more preizkusiti, kupi zgolj obljubo, ne more 
ga prijeti, potroši ga istočasno kot je ustvarjen in popolnoma iste izkušnje ne more 
ponoviti. Torej umetniški dogodek nosi vse lastnosti storitve.  

4.2 Cena  

Določanje cene za dogodek, ki nudi zabavo je zelo prepreden. Odvisen je od števila 
udeležencev. V primeru previsoke cene in nepoznanega nastopajočega, dobimo slab 
izid. Postavitev cene pijači in hrani je prav tako pomembna.  

Cena je denarni izraz izdelka ali storitve. Na oblikovanje cene vplivata zlasti 
konkurenca (ponudba in povpraševanje). Pri obravnavi problematike cen se srečujemo:  

− z najrazličnejšimi ceniki,  
− s plačilnimi pogoji.  

Tržno ceno oblikujemo na več načinov, pri čemer je treba upoštevati stroške, 
konkurenco in druge okoliščine (Devetak 1999, 6). 

Velik del umetniških ustanov deluje kot neprofitna organizacija. Vzroke lahko 
iščemo v sistemu financiranja prek donacij in sponzorstva. Interes gospodarskih 
subjektov in posameznikov, da sofinancirajo produkcijo umetniških dobrin, naj bi 
izhajala iz njihovih pozitivnih učinkov na širšo javnost, tudi na tiste, ki prispevajo 
neposredno k potrošnji. Donacije in sponzorstva omogočajo nižje cene vstopnic 
oziroma, da je cena vstopnice enaka nič. Tako so dogodki dostopni tudi ljudem z 
nižjimi dohodki, čeprav podatki kažejo, da so obiskovalci umetniških dogodkov 
običajno dobro situirani in so za vstopnico pripravljeni plačati tudi večjo vsoto 
(DiMaggio 1986, 17–18).  

4.3 Lokacija in prodajne poti  

Lokacija dogodka ni pomembna zgolj zaradi dostopnosti, ampak daje dogodku tudi 
osebnost in karakter. Čari (zgodovinskost, funkcionalnost, primernost, zanimivost, 
nenavadnost, edinstvenost itd.) prostora dogajanja so lahko tudi konkurenčna prednost 
in ključno sporočilo strategije trženja. Pri izbiri lokacije je treba upoštevati številne 
dejavnike, kot so lahka dostopnost in parkirni prostori, bližina ciljnega trga, 
ambientnost in originalnost, ugodne logistične možnosti za izvedbo dogodka in 
spremljajoče aktivnosti, možnost povezave s sorodnimi organizacijami (dejavnostmi), 
varnost in varovanje obiskovalcev, možnost uporabe javnih prevoznih sredstev ter 
najema spalnih kapacitet. Izbirni proces je uspešen samo takrat, ko imamo ves čas v 
mislih profil našega potrošnika in se zavedamo, da si lastnosti dogodka in prostora 
dogajanja ne smejo biti nasprotne (Hoyle 2002, 15–16).  

Bližina dogajanja ni vselej bistven faktor, kajti potrošniki, ki si močno želijo 
sodelovati na kakem dogodku, so pripravljeni tudi potovati. Lokacijo dogodka, z njo 
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povezano infrastrukturo ter možnosti javnega prevoza Watersova uvršča med fizične 
dejavnike, ki vplivajo na udeležbo na določenem umetniškem dogodku. Poleg fizičnih 
dejavnikov na dostopnost dogodka v javnosti vplivajo še ekonomski in predvsem 
družbeni dejavniki (Waters 1989, 20–21).  

4.4 Promocija oziroma trženjsko komuniciranje 

Pojem »komuniciranje«, izhaja iz latinske besede communicare in pomeni 
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet; komuniciranje je proces sporazumevanja 
katerega bistvo je, da morajo biti osebe, ki med seboj komunicirajo uglašene, da bi 
dosegle namen ali cilje komuniciranja.  

Trženjsko komuniciranje sestavljajo štirje elementi, ki sestavljajo komunikacijski 
krog (Potočnik 2000, 126):  

− pošiljavec tržnega sporočila (komunikator),  
− sporočilo (informacija),  
− komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna,  
− prejemnik sporočila (oseba, ki ji je sporočilo namenjeno). 

Slika 4.3 Komunikacijski krog 

 
Vir: Potočnik 2000, 127. 

Trženjsko komuniciranje je lahko osebno ali neosebno. 
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Osebna komunikacijska pot vključuje dve osebi ali več, ki neposredno 
komunicirajo druga z drugo (»od ust do ust«, po telefonu ipd.). Osebna komunikacijska 
pot je zelo učinkovita zaradi možnosti posamične predstavitve storitve in osebnega 
vpliva pri prvih nakupih oziroma pri nakupih z velikim tveganjem. Storitvena podjetja 
lahko vzpodbujajo osebne komunikacijske poti, tako da 1) poiščejo vplivne 
posameznike, 2) ustvarjajo mnenjske voditelje, ki jim ponudijo storitev po ugodnih 
pogojih, in 3) pri oglaševanju uporabijo vplivne znane osebnosti, zlasti uspešne 
športnike.  

Sporočila potekajo tudi po neosebni komunikacijski poti, brez osebnih stikov. Med 
takšne poti spadajo sporočila v tisku (časopisi, revije), po radiu in televiziji, prek 
računalniških povezav, interneta ipd.  

Pri trženjskem komuniciranju je pošiljatelj sporočila praviloma podjetje, to pa je 
namenjeno kupcu ali potrošniku. Če smo prej komuniciranje opredelili kot proces 
prenašanja informacij med vsaj dvema stranema, potem za trženjsko komuniciranje 
velja, da je konkretizacija procesa komuniciranja med tržnimi subjekti; namen vseh 
aktivnosti trženjskega komuniciranja je namreč prav vzpostavitev zveze med 
proizvajalcem (podjetjem) in potrošnikom oziroma tržnim subjektom. Med obema se 
mora razviti dialog, da lahko lažje dosežemo cilje komuniciranja, oblikujemo sporočilo 
in izberemo komunikacijska sredstva in medije (Starman 1996, 5).  

Komuniciranje v marketingu je torej proces informiranja med podjetjem in 
potrošnikom, ki se odvija obojestransko v obeh smereh. Medsebojno obveščanje pa je 
pogojeno z obojestranskim interesom. Komuniciranje, ki združuje številne različne 
aktivnosti, je torej pomemben del vsake poslovne organizacije, ne glede na to ali posluje 
na trgu potrošnih dobrin ali na industrijskem tržišču, proizvaja izdelke ali ponuja 
storitev, je profitno ali neprofitno, posluje v privatnem ali državnem sektorju. Kot 
sestavina strategije marketinga mora biti komuniciranje povezano z ostalimi elementi te 
strategije. To so izdelek, cena in distribucija.  

Nekateri imenujejo zadnjo sestavino marketinškega spleta tudi komunikacijski 
(pod)splet, pri nas pa je vse bolj v veljavi izraz trženjsko komuniciranje. V najširšem 
smislu lahko trženjsko komuniciranje razdelimo naprej, saj vsebuje različne oblike 
komuniciranja s potrošniki ter sredstva, s katerimi skuša podjetje vplivati na njih.  

Te oblike so:  

− oglaševanje, 
− pospeševanje prodaje, 
− odnosi z javnostmi,  
− osebna prodaja, 
− neposredno trženje.  
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V trženjskem komuniciranju organizacije ne zadostuje le en instrument 
komunikacijskega spleta. Vsa orodja komunikacijskega spleta morajo biti povezana 
med seboj in hkrati morajo biti povezana tudi z ostalimi elementi trženjskega spleta. 
Usklajenost komunikacijskih orodij in elementov trženjskega spleta je temeljne zahteva 
trženja in pogoj za uspeh. Ne smemo pozabiti, da kupcu sporočajo tudi oblika izdelka, 
cena izdelka, embalaža, način distribucije, vedenje in urejenost prodajalcev, urejenost 
prodajalne in vzdušje v njej itd. Govorimo o »celostnem oziroma integriranem 
trženjskem komuniciranju« (Kotler 1996, 599).  

Da si podjetje lahko zagotovi uspešno in učinkovito povezano trženjsko 
komunikacijo, mora predhodno oblikovati celovit komunikacijski program, v katerem 
mora upoštevati tudi druge elemente marketinškega spleta. Kotler (1996, 599) predlaga 
osem korakov za dosego celovitega komunikacijskega ali promocijskega programa. Ti 
so:  

1. Določitev ciljne skupine. Tržnik mora vedeti, kdo so prejemniki sporočila – to 
so lahko možni kupci, sedanji kupci, vplivneži, odločevalci, posamezniki, 
skupine, posamezne javnosti, celotno prebivalstvo – in spoznati trenutno 
mnenje in podobo, ki jo ima ciljno občinstvo o podjetju, njegovih izdelkih in 
konkurentih.  

2. Določanja ciljev komuniciranja. Končni cilj komuniciranja je nakup in 
zadovoljstvo kupca, čeprav le redko sporočila popeljejo porabnika do nakupa. 
Sporočevalec mora s sporočili vplivati vsaj na nakupno pripravljenost. Cilji so 
zato zelo odvisni od sedanje pripravljenosti trga za nakup.  

3. Oblikovanje sporočila. Z oblikovanjem besedila so povezani njegova vsebina, 
zgradba, oblika in posrednik. Osnovna vsebina sporočila je poziv, apel, tema 
ali ideja. Predstavljala naj bi koristi, motivacije in razloge, zaradi katerih naj bi 
porabnik izdelek preizkusil ali spremenil svoje mnenje. V okviru zgradbe se 
odločimo, ali naj sporočilo nosi že izoblikovan sklep (npr. Nissan – naravna 
odločitev) ali pa naj prepusti občinstvu, da si ga samo oblikuje. Oblika 
sporočila je odvisna od medija (npr. TV nam omogoča gibljivo sliko). Odločiti 
pa se moramo tudi, kdo bo posredoval naše sporočilo. Po navadi izberemo 
takšne posrednike, ki vzbudijo več pozornosti (npr. Adidas je izbral David 
Beckhama).  

4. Izbira komunikacijskih kanalov. Kadar gre za neposredno komunikacijo med 
dvema ali več osebami govorimo o osebnem komunikacijskem kanalu. Ko 
komunikacija poteka brez osebnega stika pa govorimo o neosebnih 
komunikacijskih kanalih (npr. medijih).  

5. Določanje sredstev za komunikacijske programe. Podjetja po različnih 
metodah namenjajo za komuniciranje različne vsote denarja. Štirje običajni 
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načini za določitev proračuna so metoda razpoložljivih sredstev, metoda deleža 
od prodaje, metoda primerjave s konkurenti in metoda ciljev in nalog. Celoten 
proračun nato podjetje razdeli na posamezna orodja komunikacijskega spleta.  

6. Izbira ustreznega komunikacijskega spleta. Želeno prodajo lahko podjetje 
doseže z uporabo spleta komunikacijskih orodij. Podjetje lahko uporabi 
različne kombinacije orodij, odvisno pač od tega kaj podjetje želi oziroma kje 
se nahaja. Uporaba različnih orodij je na primer odvisna: od življenjskega cikla 
izdelka, od stopnje pripravljenosti kupcev za nakup, ali prodajamo blago za 
potrošniški trg ali med organizacijski trg itd. V vsakem primeru pa moramo 
izbrati takšno kombinacijo, ki daje optimalne rezultate.  

7. Merjenje učinkovitosti komuniciranja. Z merjenjem učinkovitosti posameznih 
orodij komuniciranja ugotavljamo ali smo z zastavljeno strategijo dosegli 
namene in cilje.  

8. Organiziranje in upravljanje povezane trženjske komunikacije. Treba je 
upravljati in povezovati elemente trženjskega komuniciranja, kot so 
oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in 
neposredno trženje z vsemi elementi trženjskega spleta, tako da bo celotno 
komuniciranje dosledno, časovno usklajeno in ekonomično.  

4.4.1 Cilji trženjskega komuniciranja  

V procesu trženjskega komuniciranja si podjetja postavljajo naslednje cilje:  

− nenehno informiranje o podjetjih in njihovih izdelkih,  
− prepričevanje ciljnih javnosti o boljših lastnostih izdelka od konkurenčnega,  
− nenehno komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi kupci o podjetju in 

njegovih izdelkih.  

4.4.2 Orodja trženjskega komuniciranja  

Pri katerikoli izbiri orodja pri oglaševanju pa moramo za vsakega posrednika 
upoštevati (Potočnik 2000, 134).  

− prostorsko razširjenost: katera območja doseže, na primer kje berejo določen 
časopis,  

− kvantitativno razširjenost: koliko oseb lahko zajame, na primer koliko bralcev 
kupuje časopis ali koliko poslušalcev spremlja določen radijski program,  

− kvalitativno razširjenost: na koliko oseb ciljne skupine lahko vpliva izbrani 
posrednik. 
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Oglaševanje 

Oglaševanje je najpomembnejša komunikacijska dejavnost, s katero želi storitveno 

podjetje pojasniti svoje storitve porabnikom in jih pravočasno obvestiti, da bi si 

zagotovilo prodajo pred drugimi ponudniki (Potočnik 2000, 132). 

Oglaševanje ima pomembno funkcijo zlasti pri uvajanju novih izdelkov in storitev, 
ko je treba vzpodbuditi začetno povpraševanje, kupce opozoriti na obstoj izdelka, 
možnosti uporabe in način funkcioniranja. Za to fazo je značilno obveščevalno 
oglaševanje, ko je treba vzpodbuditi primarno povpraševanje. Ko je izdelek že 
uveljavljen in ima tudi že konkurente, skušamo z oglasnim sporočilom prepričati 
potrošnika o kakovosti izdelka ter tako vzpodbuditi selektivno povpraševanje. Večina 
oglaševanja sodi prav v ta razred. Potem ko izdelek na krivulji življenjskega ciklusa 
prispe v fazo zrelosti, naloga oglaševanja ni več informiranje in prepričevanje, ampak 
predvsem ohranjanje zavesti o izdelku pri kupcih. Vse to seveda z namenom 
motiviranja nakupa oglaševalnega izdelka ali storitve. Oglaševanje je torej dejavnost, ki 
s posredovanjem sporočil, preko tiska, televizije in radia ali drugih sredstev javnega 
obveščanja skuša vplivati na porabnike, da bi izbrali, kupili in uporabljali prav 
reklamirane storitve (Potočnik 2000, 132).  

Sorodstvena vrsta oglaševanja je okrepitveno oglaševanje, s katerim skušajo 
porabnikom potrditi, da so dobro izbrali (Kotler 1996, 630).  

Pri oblikovanju programa oglaševanja mora biti tržnik najprej določiti ciljni trg in 
nakupne motive. S tem se začne ukvarjati s petimi poglavitnimi odločitvami pri 
oblikovanju programa oglaševanja. Te so opredelitev ciljev, določitev proračuna za 
oglaševanje, opredelitev oglasnega sporočile, izbira medijev in ocenitev oglasne 
učinkovitosti (Kotler 1996, 627).  

Cilj oglaševanja je vplivati na psihološke procese pri potrošniku in s tem na 
njegovo vedenje. Odzivi potrošnika na oglase so lahko zelo različni in večkrat tudi 
drugačni od pričakovanja oglaševalcev. Oglaševalci morajo natančno opredeliti, ali 
želijo z oglaševanjem kupce obveščati, prepričevati ali opominjati. Proračun za 
oglaševanje lahko določijo glede na razpoložljiva sredstva, kot je delež od prodaje, s 
primerjavo z izdatki konkurentov, ali glede na razpoložljiva sredstva , kot je delež od 
prodaje, s primerjavo z izdatki konkurentov, ali na podlagi ciljev in nalog. Obstajajo pa 
tudi bolj izpolnjeni modeli za odločanje. Med opredelitev oglasnega sporočila spada 
oblikovanje sporočila, ocenitev in izbira ter učinkovito izvajanje sporočanja. V 
odločanje o medijih sodijo določitev dosega, frekvenca in oglasnega vtisa, izbira 
medijev in medijskega prenosnika ter časovna in prostorska razporeditev medijev. 
Ocenitev oglaševalske akcije pa obsega oceno sporočilnega in prodajnega učinka 
oglaševanja pred in med akcijo ter po njej (Kotler 1996, 627–650).  
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Odnosi z javnostmi  

Hoyle (2002, 16) omenja v kontekstu kulturne ponudbe zgolj odnose z javnostmi, 
ki zajemajo največji delež trženjskega spleta in omogočajo vpliv na to, kaj si javnosti 
mislijo o organizaciji oziroma dogodku, kako ga dojemajo in razumejo. 

Odnosi z javnostmi so skupek akcij podjetja, ki so usmerjeni k zaposlenim, 
potrošnikom, kupcem, dobaviteljem, ekološkim skupinam in celotni javni skupnosti, da 
bi se doseglo zaupanje, ustvarjalo dobro voljo in ugodno mnenje o delu tega podjetja 
kot člana skupnosti. Odnosi z javnostmi tako omogočajo uspešnost delovanja 
organizacije skozi odstranjevanje potencialnih nevarnosti, preprečevanje konfliktov, 
izkoriščanje priložnosti in predvsem graditev pozitivne podobe v očeh vseh relevantnih 
javnosti. Najpomembnejše dejavnosti, ki jih opravljajo odnosi z javnostmi, so stiki s 
tiskom, publiciteta izdelka, podjetniška komunikacija, lobiranje in svetovanje. Glavna 
orodja, ki se pri tem uporabljajo, so publikacije, dogodki, vesti, govori, dejavnosti za 
javno dobro, ter mediji za ustvarjanje identitete.  

Kot vsaka druga stvar imajo tudi odnosi z javnostmi več prednosti in slabosti. Med 
glavne prednosti spadajo velika kredibilnost, stroškovna učinkovitost, kar omogoča, da 
se doseže točno določena skupina ljudi in grajenje podobe podjetja, medtem ko sta 
največji slabosti možnost, da se ne zaključi komunikacijski proces, in pomanjkanje 
koordinacije s trženjskim oddelkom. Da bi se odpravila slednja, so podjetja začela 
ustanavljati trženjske skupine za odnose z javnostmi, ki naj neposredno podpirajo tržno 
komuniciranje in izgradnjo podobe o podjetju oziroma izdelku. Na ta način so odnosi z 
javnostmi na ravni trženja in delajo za trženjski oddelek. Odnosi z javnostmi so zelo 
primerno orodje zaradi visoke prepričljivosti, neopaznosti in dramatizacije. Tržniki po 
navadi premalo izkoriščajo odnose z javnostmi ali pa jih uporabljajo na kasnejših 
stopnjah promocije. Le dobro premišljen program odnosov z javnostmi, ki je usklajen z 
drugimi prvinami promocijskega spleta, je lahko izjemno učinkovito promocijsko 
orodje. 

Za vse aktivnosti, ki jih nameravamo uporabiti pri promociji velja, da morajo biti 
izbrane natančno in časovno učinkovito. Promocija je vaja s stroški, oglaševanje na 
radiu in televiziji je najdražje. Najcenejša metoda oglaševanja so članki in oglasi v 
lokalnem časopisu. Veliko festivalov promovirajo turistične organizacije. Prav tako je 
uporabljen tudi internet kot vir obveščanja občinstva (van der Wagen in Carlos 2001, 
67). 

4.5 Procesiranje  

Procesiranje-izvajanje predstavlja bistvo storitve. Pri tem mora biti poskrbljeno za 
varnost, kakovost in ustrezno hitrost pri opravljanju določene storitve. Ljudje – izvajalci 
storitev morajo v celoti obvladati stroko, tehnologijo, tehnološke postopke, 
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institucionalne oziroma zakonske omejitve. Od strokovno usposobljenih kadrov je v 
veliki meri odvisen končni rezultat in uspeh storitve (Devetak 1999, 7). 

S skrbnim določanjem in doslednim izvajanjem postopkov se skuša standardizirati 
storitev in tako zmanjšati njeno heterogenost (Magajne 1998, 22). Gre za niz 
vzporednih in zaporednih aktivnosti, ki jih je treba izvesti za uspešno opravljeno 
storitev, obsegajo pa tudi vse druge spremljajoče aktivnosti, potrebne za izvedbo 
storitve (Potočnik 2000, 23). Izvajanje storitev je dinamičen proces, sestavljen iz akcij 
in interakcij, za uspešno izvedbo je dobro določiti in poznati njegove elemente (Kasper , 
van Helsdingen in Gabbott 2006, 458). Pri umetniškem dogodku gre za postavljanje 
porabnika v središče menjave z nastopajočim umetnikom za pridobitev umetniške 
izkušnje. Postopki morajo biti postavljeni in izpeljani tako, da lahko potrošnik v 
popolnosti uživa v svetu umetnosti in da ga ne obremenjujejo nepričakovani pripetljaji 
ali morebitne tehnične pomanjkljivosti.  

4.6 Fizični dokazi  

Fizični dokazi predstavljajo vse tisto, kar kupec – potrošnik vidi, sliši ali občuti 
(Devetak 1999, 7). 

Kot smo že omenili so fizični dokazi potrebni za večjo oprijemljivost storitve in 
zapomljivost dogodka. Fizični dokazi so lahko povezani s samo storitvijo ali pa z 
okoljem storitve (Magajne 1998, 22). Fizično okolje vključuje videz, opremo in 
vzdušje, oglaševalski material, obleko, celostno podobo dogodka itd. (Potočnik 2000, 
23).  

4.7 Ljudje  

Na uspeh storitve (tudi festivala) vplivajo vsi udeleženci, tako zaposleni kot 
potrošniki, njihovo znanje, vedenje in sposobnosti (Potočnik 2000, 23). Osebje, ki 
storitev izvaja, je za porabnika neločljiv del tistega, kar kupi. Potrošniki oblikujejo vtise 
o organizaciji, dogodku in storitvi na podlagi obnašanja osebja (Magajne 1998, 21).  

Watersova (1989, 27–28) posebej poudarja pomen javnosti, iz katerih izhajajo naši 
potencialni potrošniki. Poznavanje potencialnih potrošnikov je pomembno tako za 
pozicioniranje, oblikovanje cenovne politike, iskanje najustreznejše lokacije kot za 
snovanje izdelka ali storitve. Za lažje razumevanje ciljnega trga Diggle (1984 v Waters 
1989, 28) podaja delitev javnosti v štiri skupine, ki tvorijo štiri koncentrične kroge, ki si 
sledijo od noter navzven: 

1. Udeleženci so tisti del javnosti, ki se bolj ali manj udeležujejo določenega 
dogodka. Kljub razlikam v njihovi rednosti in aktivnosti, so motivirani za 
sodelovanje, zato je treba poskrbeti, da redni obiskovalci ostanejo, tisti bolj 
občasni pa postanejo redni potrošniki. 
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2. Neudeleženci so tisti del javnosti, ki imajo interes za določeno obliko 
umetniške dejavnosti ali dogodek, toda se jih običajno ne udeležujejo. 
Neudeležencev je veliko, vendar jih je zelo težko identificirati, predstavljajo pa 
velik potencial za prihodnost.  

3. Indiferentneži so tisti, ki nimajo posebnih izkušenj z umetnostjo in živijo 
povsem lagodno brez nje. Z vzpostavitvijo ugodnih pogojev (prosti čas, 
finance, motiv) bi jih lahko spreobrnili v udeležence.  

4. Sovražniki so tista skupina, ki zaradi slabih osebnih izkušenj ali stereotipov 
zavračajo kakršen koli umetniški dogodek. Njihova stališča je kratkoročno zelo 
težko spremeniti.  

Ciljni trg je kot živ organizem, ki se nenehno spreminja in ima tudi kot izdelek 
svojo življenjsko dobo, zato so identifikacija, segmentacija in osvajanje novih trgov 
neizogibni. Segmentacija trga je proces identificiranja skupnih potrošnikov znotraj trga, 
ki so zaradi svojih karakteristik zanimivi za naš izdelek ali storitev. Za uspešno 
izpeljavo segmentacije je nujno natančno spremljanje in analiza potrošnikovih potreb, 
navad in želja (Hoyle 2002, 178–179).  

Hoyle (2002, 18–20) v trženjskem spletu dogodka kot njegov element navaja 
pozicioniranje. Pozicioniranje je ključ uspešnega trženjskega načrta. Gre za strategijo 
določanja tistih potrošnikovih potreb in želja, ki jih bo naš izdelek (dogodek) zadovoljil 
in izpolnil. Z drugimi besedami, gre za iskanje trga, ki ima potencial, da se bo odzival 
na našo ponudbo. Uspešno pozicioniranje predvideva upoštevanje naslednjih faktorjev:  

Lokacije, ki naj bi bila skladna s potrebami in zanimanji javnosti.  
Problema vzbujanja pozornosti v času, ko so potrošniki bombardirani s približno 

2700 sporočili dnevno; zato je nenehno treba opozarjati na prednosti, ugodnosti in 
zadovoljitev potreb, ki jih ponuja naš dogodek.  

Konkurenčne cene, ki se oblikujejo odvisno od konkurence in njihovih cen ter 
finančne filozofije organizacije, njenih ciljev in izbranega ciljnega trga.  

Enkratnosti in izvirnosti programske sheme dogodka. Enakost in posnemanje sta 
dolgoročno smrtni.  

Osnovno vodilo pozicioniranja pa je »keep it simple«. Bolj zapleteno kot je 
pozicioniranje, bolj zapleten bo trženjski načrt in več možnosti obstaja, da pride do 
neželenih napak (Hoyle 2002, 21).  

Z ekonomskimi in družbenimi spremembami se pojavljajo tudi novi izzivi za 
kreativne promocijske strategije. Vedno hujša konkurenca je pripomogla, da dogodki, ki 
jih je vedno več, dobivajo bolj regionalni značaj. Organizatorji se držijo načela pripeljati 
dogodek občinstvu, namesto občinstvo na dogodek. Posledica naraščajočih stroškov 
potovanja in racionalizacije določenih povezav je stalno iskanje novih, še neodkritih 
zanimivih lokacij za prirejanje različnih dogodkov. Celoten potek dogajanja je nujno 
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uskladiti tudi časovno. Prireditelji se srečujejo s trendom upadanja obiska proti koncu 
dogodka, kar bi se dalo omejiti s ponavljajočimi se sporočili o prednostih sodelovanja 
do zaključka in uravnoteženo razporeditvijo prireditev (Hoyle 2002, 30–32).  
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Beseda sponzorstvo izvira iz latinske besede spondere, ki pomeni »svečano 
obljubiti, dati jamstvo«. Slovar slovenskega knjižnega jezika dopušča uporabo besede 
sponzor, ki ga opredeljuje kot nekoga, ki v reklamne namene projekt gmotno podpre, 
omogoči kakšno dejavnost, izvedbo česa. 

Sponzorstvo lahko opredelimo kot prispevek (običajno finančni, lahko pa tudi v 
obliki drugih ugodnosti) profitne organizacije k določeni dejavnosti z namenom doseči 
organizacijske korporativne in tržne cilje. Gre za učinkovit element tržno 
komunikacijskega spleta, ki ga lahko umestimo na področje odnosov z javnostmi in 
katerega bistvena prednost je, da omogoča doseganje določene publike s točno 
določenim sporočilom. To je tudi eden od dejavnikov, ki usodno vpliva na trend hitrega 
večanja sredstev, namenjenih z sponzoriranje. Poleg možnosti natančnega sporočanja 
jasno definiranem občinstvu, ki jo daje sponzorstvo, se podjetja za to obliko odločajo 
tudi zaradi drugih prednosti (Urbančič 2003, 35):  

1. Tradicionalne metode promocije zaradi obilice sporočil, ki preplavljajo čutila 
potrošnikov, izgubljajo pomen in postajajo vedno manj učinkovite, zato 
strokovnjaki v sponzorstvu vidijo alternativen način komuniciranja.  

2. S sponzoriranjem ustreznih aktivnosti lahko pri občinstvu izzovemo takšne 
asociacije kot želimo, kajti prejemnik pridobljenih informacij ne ločuje, temveč 
povezuje.  

3. Sponzorstvo omogoča premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir. Najpogosteje 
sponzorirana področja so šport, umetnost in glasba, za katere velja da so 
globalno razumljivi.  

4. S sponzoriranjem kot tržnim medijem z multiplim učinkom lahko dosegamo 
različne javnosti, ki so za organizacijo relevantne (hkrati lahko komuniciramo 
z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, političnim in lokalnim okoljem ter 
potrošniki).  

5. Sponzoriranje pa pridno izkoriščajo tudi za promocijo izdelkov, ki sodijo v 
posebno zakonsko regulirano kategorijo (npr. tobačni izdelki in alkohol), za 
katero veljajo omejitve oglaševanja.  

Sponzorska sredstva so eden izmed najpogostejših načinov pridobivanja finančne 
osnove za umetniško ponudbo. Drugi finančni viri so še, kot navaja Kovač (1998, 65–
67), proračunska sredstva, donacije v posebne sklade ali fundacija in prodaja lastnih 
sredstev, kreditiranje, financiranje iz članarin ter možnost pridobivanja sredstev iz 
mednarodnih virov. Krediti predstavljajo zgolj izhod v sili oziroma so le prehodna 
oblika za krpanje lukenj med prilivi sredstev in drugih virov. Redno pridobivanje 
sredstev iz določenih članarin in prispevki članov klubov.  
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Sponzoriranje kot del komunikacijskega in trženjskega spleta je uspešno le ob 
natančnem poznavanju ciljev in pričakovanj, ki smo si jih zastavili in jih uresničujemo z 
učinkovitim upravljanjem sponzoriranja, ki preprečuje naključna dejanja.  

5.1 Vloga managementa pri sponzoriranju festivala  

Sponzorstvo je oblika finančne pomoči kulturnim dejavnostim, zato mora 
organizator – kulturni manager – festivala odgovoriti sponzorju na naslednja vprašanja: 

Kakšne koristi bo imel sponzor in organizator festivala? Bo sponzor pripomogel 
organizaciji povečati prodajo? Kakšni so stroški? Koliko časa bo trajala sponzorska 
pogodba? Ali je mogoče vzpostaviti sodelovanje za daljše obdobje? Kolikokrat in kje 
bo sponzor izpostavljen? Ali se bo logotip podjetja predstavil v vseh oblikah 
oglaševanja? Ali bo sponzor ekskluziven ali bo več sponzorjev? V primeru več 
sponzorjev so sponzorji združljivi ali lahko pride do navzkrižja interesov? (van der 
Wagen in Carlos 2001, 68–70).  

Pri iskanju sponzorstva je odločilna jasna opredelitev ciljev, višina sredstev in 
celota protistoritev, ki jih nudimo sponzorjem za njihova finančna sredstva. Kulturni 
manager mora natančno opredeliti namen prireditve, potencialni trg (občinstvo), 
marketinške poteze (prodaja, promocija), tehnološke okvire kulturne produkcije, 
lokacijo, število prireditev, stroške, finančne vire, potrebne kadre in podobno (Kovač 
1998, 36).  

Kovač (1998, 36) poudarja, da se v kulturnih institucijah zahteva managiranje 
sponzorstva s:  

− programsko zasnovo kulturnega projekta,  
− opredelitev možnih sponzorjev in njihovih interesov,  
− opredelitev ciljev sponzoriranja,  
− organizacija projekta sponzoriranja in določitev tima,  
− opredelitev projekta v okviru poslovnega načrta in prospekta,  
− priprava strategije informiranja in trženja,  
− oblikovanje pogajalskih pogojev in pogodbenih razmerij s sponzorji. 

Sponzorstvo za podjetje predstavlja poslovno priložnost, zato morajo managerji v 
podjetjih pozorno analizirati občinstvo, ki se razlikuje od običajnih interesov in potreb 
kupcev in poslovnih partnerjev. Sponzorska politika, ki je razdeljena na tri področja: 
marketinški sektor, oddelek za stike z javnostmi in vrhnji management mora določiti 
naslednje temeljne elemente, ki so sestavni del pogajanj in pogodbe (Kovač 1998, 35):  

− določitev različnih ciljev sponzoriranja,  
− opredelitev proračuna za financiranje sponzorstev,  
− analiza občinstva, ki jim je sponzorstvo namenjeno,  
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− vrednostna analiza sponzorskih storitev (SWOT),  
− opredelitev letnih sponzorskih poslovnih načrtov,  
− globalna ocena koristi in stroškov sponzoriranja,  
− določitev načinov komuniciranja s kulturnimi institucijami,  
− opredelitev nadzornih mehanizmov nad pogodbenimi obveznostmi. 

Za sponzoriranje je enako pomembno poznavanje kulturnih potreb in zahtev ter 
podjetniških možnosti in interesov povpraševalcev in ponudnikov sponzorskih sredstev. 
Vsak sponzorski poslovni načrt in prospekt zahteva skrbno managersko načrtovanje in 
dobro razumevanje lastnih kulturnih potreb in globalnih interesov podjetij, kot 
potencialnih sponzorjev (Kovač 1998, 36). 

5.2 Cilji sponzorstva  

V osnovi se sponzor identificira z festivalom, največkrat z uporabo njegovega 
imena ali logotipa, v zameno pa pričakuje povrnitev investicije. Za zadovoljstvo in 
nadaljnje sodelovanje sponzorjev je nujna analiza (van der Wagen in Carlos 2001, 68).  

Mnoga podjetja se že zavedajo, kako pomembni so tržna analiza položaja, dobro 
opredeljena sponzorska strategije in realno zastavljeni cilji sponzorja. Vsak sponzor 
mora natanko poznati svoje cilje in vedeti, kaj od njih lahko pričakuje (Head 1991, 84).  

Razumeti mora, zakaj je izbral sponzoriranje kot del komunikacijskega in 
trženjskega spleta.  

Irwin in Sutton (v Mumel in Kramberger 2001, 585) navajata možne cilje 
sponzoriranja:  

− povečanje prodaje in/ali povečanje tržnega dela,  
− izboljšanje javnega mnenja o sponzorju, njegovih izdelkih oziroma storitvah,  
− izboljšanje celotnega imidža podjetja,  
− izboljšanje poslovnih odnosov, 
− onemogočanje konkurence,  
− izpolnitev družbene odgovornosti,  
− vključitev v širšo družbeno skupnost, spreminjanje javne predstave o podjetju,  
− izboljšanje odnosov med zaposlenimi,  
− dejavnost podjetja za človekoljubne namene.  

Temeljni cilj ni samo v povečavi prometa, ampak med drugim tudi v povečanju 
prepoznavnosti podjetja in izboljšanju njegove podobe v očeh javnosti.  

Cilji sponzoriranja, kot navajata Irwin in Sutton (v Mumel in Kramberger 2001, 
585) so lahko tudi: povečanje prodaje ali tržnega deleža, boljša identifikacija ciljne 
tržne skupine s podjetjem ali njegovimi izdelki, izboljšanje javnega mnenja (tudi 
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imidža) o organizaciji, izdelkih ali storitvah, vpliv na boljše poslovne odnose, 
izpolnjevanje družbene in človekoljubne odgovornosti, integracija v lokalno okolje itd. 

5.3 Sponzorstvo kot element trženjskega komuniciranja  

Sponzorstvo je s komunikacijskega vidika zelo učinkovito orodje, še zlasti, ker 
sponzor na ta način laže pride do svoje ciljne skupine.  

Sponzorstvo je torej eno od orodij komunikacijskega spleta, ki ga podjetja s pridom 
uporabljajo pri komuniciranju s ciljno javnostjo. Zlasti šport, saj sponzoriranje v športu 
predstavlja kar dve tretjini vseh sponzorstev (Zorko 2000, 37), in kultura, manj 
izobraževanje, zdravstvo in sociala, so tista področja, v katera so podjetja s 
sponzoriranjem pripravljena vlagati. Sponzor za kar najbolj učinkovito komuniciranje 
sponzorstvo obravnava kot integralni del tržnega komuniciranja, njegove učinke pa 
izkorišča tudi pri vseh ostalih orodjih komunikacijskega spleta (oglaševanje, stiki z 
javnostjo, pospeševanje prodaje, osebna prodaja).  

Publiciteta je neplačana oblika odnosov z javnostmi (Starman 1996, 19), katere 
osnovni namen je obveščanje javnosti. Za podjetje je to vsaka načrtovana oblika 
objavljanja novic in sporočil o podjetjih preko množičnih medijev z uporabo njegovega 
imena ali logotipa.  

5.4 Sponzorstvo v kulturi  

Sponzorstvo v kulturi Kovač (1998, 33–34) opredeljuje kot finančno pomoč 
kulturnim dejavnostim, kjer sponzor pričakuje določeno povratno korist. Gre za 
dvosmerno poslovno dejavnost, ki združuje komercialne in dobrodelne interese in je 
sestavni del marketinške in komunikacijske dejavnosti podjetja. Obojestransko je 
sponzorstvo koristno zato, kjer koristi sponzorju kot oblika komuniciranja javnostim in 
sponzorirancu pri izpeljavi poslovne zamisli. Kot dogovor med dvema poslovnima 
partnerjema, ki medsebojno zamenjujeta določene nasprotne storitve, gre za 
obojestransko poslovno dejavnost z jasno opredeljenimi cilji, interesi in načini 
izpolnjevanja poslovnih odločitev in pomeni posreden način uresničevanja profitnih 
ciljev s pomočjo neprofitnih namenov. Zaradi obojestranskosti procesa je za kulturne 
institucije prav tako pomembno, da razumejo poslovno odločanje v podjetjih in 
razvijajo lastno sponzorsko filozofijo in strategijo.  

5.4.1 Mecenstvo in donatorstvo  

Kot oblika mecenstva, ki je človekoljubno dejanje, je sponzorstvo staro že stoletja. 
Cilj mecenstva je človek kot stvaritelj določenega kulturnega proizvoda in ne sam 
umetniški izdelek. »Mecenstvo pomeni reševanje njegovega (umetnikovega) socialnega 
in družbenega položaja in predstavlja klasično obliko financiranja umetnikov do 
nastanka moderne države.« (Kovač 1998, 33)  

30 



Sponzorstva  

Šestnajsto stoletje je čas, ko se umetnost dokončno loči od obrti, in je tudi čas 
ekspanzije institucije mecenstva. Meceni so ob sebi zbirali številne umetnike, jih ščitili 
in organizirali prve akademije. Kasneje so se oblikovale še druge oblike samostojnega 
umetniškega združenja. Kot so saloni izložbe, čitalnice, združenja za zaščito pravic 
umetnikov itd. (Tomc 1994, 81).  

Novoveška država je s pomočjo podjetij in drugih neprofitnih organizacij postala 
temeljni nosilec splošne podpore umetnosti in dokaz družbene potrebnosti umetnikov. V 
obeh primerih pa gre za »glorifikacijo samega mecena«, za katero velja, da so si jo v 
zgodovini nadele bogate rodbine ali posamezniki, danes pa sloves »kulturne države« 
prevzemajo javne družbene institucije (Kovač 1998, 33).  

Z razliko od sponzorja je donacija altruistična dejavnost, načeloma namenjena 
neprofitnim institucijam, ki nosijo širši dobrodelen ali človekoljuben značaj. O čisti 
donaciji govorimo le, ko ostane donator popolnoma anonimen, čemu pravimo tiho 
financiranje. Če pa je donator javno objavljen, je njegova posredna korist sorazmerna s 
pozitivnimi učinki javnega mnenja (Kovač 1998, 33).  

Država bi z ustreznimi mehanizmi, predvsem davčnimi olajšavami, lahko 
spodbujala sodelovanje med kulturo in profitnimi organizacijami. Slednje pogoste ne 
znajo smiselno ovrednotiti pomena vlaganja v kulturo in se nemalokrat zaradi ne 
transparentnosti sodelovanja celo bojijo. Nosilci kulturnih projektov pa se morajo 
naučiti komunicirati in vzpostavljati odnose s potencialnimi sponzorji ali donatorji 
(Mihelj 1999, 36).  
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6 ŠTUDIJSKI PRIMER – KULTURNI FESTIVAL SOBOŠKO POLETJE  

6.1 Predstavitev festivala Soboško poletje  

Namen prireditve Soboško poletje, ki poteka na trgu pred Galerijo v Murski Soboti, 
je uresničitev iniciative oživljanja mestnega jedra in nadaljevanje kulturnega dogajanja, 
ki se pričenja v mesecu juliju s festivalom Soboški dnevi (Soboške novine 2007, 24). 

Cilj prireditve je srečevanje in druženje ljudi s prijatelji, znanci, sklepanje novih 
znanstev in prijateljstev v prijetnem okolju, v soju sveč ob izbrani glasbi (Soboške 
novine 2007, 24).  

Ob petkih potekajo lahkotnejši koncerti raznolikih vsebin, sobotni večeri pa so 
rezervirani za resnejšo klasično glasbo. Skupno je na devetnajstih koncertih zapelo, 
zaigralo in zaplesalo nad 80 nastopajočih.  

Program; ob petkih so lahkotnejše in raznolike vsebine – od zelo znanih zagorskih, 
dalmatinskih, starogradskih in ciganskih pesmi, šansonov, etno in folk glasbe pa vse tja 
do latinskoameriške plesne glasbe, soula, funka, reggae-ja, divjih ritmov afriške glasbe, 
rock banda in zimzelenih jazz skladb. Ob sobotah pa bo na sporedu resnejša klasična 
glasba, ne bo pa manjkalo niti lahkotnejših melodij (Vratarič 2007, 13).  

6.2 Sponzorska politika  

Predvideni stroški prireditev znašajo okrog 28 tisoč evrov, ki jih v celoti pokrijejo 
sponzorji in donatorji (Vratarič 2007, 13).  

Festival Soboško poletje so sponzorji spoznali kot veliki doprinos k njihovi 
dejavnosti. Predvsem so tukaj poudarjeni okoliški lokali, ki so prireditev podprli, v 
zameno pa dobili neposredne več gostov lokalov. Sponzorjem je omogočeno 
promoviranje preko javnih občil, televizije, interneta in na sami prireditvi.  

Prav tako je pomembno za občino, ki idejno podpira festival, da zna izkoristiti moč 
sinergije, ki se ustvari s povezovanjem kulturne ponudbe občine z njeno turistično, 
storitveno in drugo gospodarsko dejavnostjo ter dvigom ravni življenja. Naložba v 
umetnost je dolgoročna in smiselna naložba, ki ustvari polje, da se razvijejo inovacije in 
ustvarjalnost v kraju. 

6.3 Trženjski splet Festivala Soboško poletje  

V teoretičnem delu smo govorili o umetniškem festivalu, ki občinstvu ponuja 
storitev v obliki zadovoljitve umetniških potreb, zato bomo na primeru Soboško poletje 
skušali razčleniti konkretne elemente trženjskega spleta.  
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6.3.1 Storitev, ki jo nudi dogodek  

Festival Soboško poletje nudi Program; ob petkih so lahkotnejše in raznolike 
vsebine – od zelo znanih zagorskih, dalmatinskih, starogradskih in ciganskih pesmi, 
šansonov, etno in folk glasbe pa vse tja do latinskoameriške plesne glasbe, soula, funka, 
reggaeja, divjih ritmov afriške glasbe, rock banda in zimzelenih jazz skladb. Ob sobotah 
pa bo na sporedu resnejša klasična glasba, ne bo pa manjkalo niti lahkotnejši melodij 
(Vratarič 2007, 13).  

Vzporedno s programom, so obiskovalcem nudene tudi gostinske storitve.  

6.3.2 Cena  

Osnovni namen festivala je uresničitev iniciative oživljanja mestnega jedra in 
nadaljevanje kulturnega dogajanja, ki se pričenja v mesecu juliju s festivalom Soboški 
dnevi in srečevanje ter druženje ljudi s prijatelji, znanci, sklepanje novih znanstev in 
prijateljstev v prijetnem okolju, v soju sveč ob izbrani glasbi (Soboške novine 2007, 
24). Prireditev Soboško poletje je brezplačna.  

6.3.3 Komuniciranje  

Za funkcioniranje projekta je neizogibna koordinirana uporaba orodij 
komunikacijskega spleta za intenzivno komuniciranje z vsemi relevantnimi javnostmi, 
še posebej s sedanjimi in potencialnimi viri, potrošniki, lokalnim okoljem. Seveda tudi z 
zaposlenimi, in vsemi sodelavci projekta, ki so pomemben element za oblikovanje 
pozitivnih imidžev v glavah potrošnikov. Vodja projekta Soboškega poletja komunicira 
predvsem preko odnosov z javnostmi, plakatov in interneta, s pomočjo tiskovnih 
konferenc, časopisa in zloženke z opisom programa naslovljenega na vsako 
gospodinjstvo v občini Murska Sobota.  

6.3.4 Lokacija in prodajne poti  

Namen prireditve Soboško poletje, ki poteka na trgu pred Galerijo, je uresničitev 
iniciative oživljanja mestnega jedra (Soboške novine 2007, 24). Trg pred galerijo, 
knjižnico, vodometom in okoliškimi ponudniki gostinski storitev je bil izbran z 
namenov privabiti občane v mestno jedro in jih obenem zadovoljiti s kulturno ponudbo 
ob ponudbi gostinske dejavnosti.  

6.3.5 Procesiranje  

Narediti dogodek za potrošnika neponovljiv, zapomljiv, edinstven, drugačen na 
način, ki je prijazen do uporabnika, in uporabnikom omogoča prijetnost druženja ob 
pestrem programu, je mogoč le s točno določenimi postopki, s katerimi so seznanjeni 
vsi deležniki projekta. Samo usklajeno in koordinirano delovanje vodstva, tehničnega 
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osebja in hostes ter izpolnjevanje nalog in dolžnosti lahko pripomorejo k izvedbi 
procesa menjave potrošnikove umetniške izkušnje.  

6.3.6 Fizični dokazi  

Fizični dokazi so bistveni za zmanjšanje neotipljivosti storitev, prav posebej še 
umetniških storitev, saj potrošnik po končanem koncertu v rokah ne drži nič 
oprijemljivega, tudi videz njega samega ali njegove lastnine se ni spremenil, vprašanje 
je torej, kaj je pridobil. Pridobil je umetniško izkušnjo in postrežbo. Umetniška izkušnja 
in postrežba ni vidna, ni otipljiva, ni izmerljiva. Da bi postala bolj zapomljiva in 
dolgotrajna, je treba kupcu dati fizične dokaze, ki so lahko povezani s samo storitvijo ali 
pa z okoljem storitve (Magajne 1998, 22). S samo storitvijo je pri konkretnem primeru 
povezana zloženka, ki je obenem tudi programski list. Fizično okolje vključuje videz, 
opremo in vzdušje, celostno podobo dogodka itd. (Potočnik 2000, 23), kamor sodi 
urejenost prostora dogajanja, prijaznost in prijetno druženje ob ustrežljivosti 
ponudnikov gostinskih storitev.  

6.3.7 Ljudje  

Ljudje – ponudniki, izvajalci in porabniki storitev – so njen neločljiv del in kot taki 
bistveno vplivajo na njeno uspešnost. Osebje, ki storitev izvaja, ki je prisotno na 
dogodku (koordinatorka in vodja projekta, tehnično osebje, ki skrbi za tehnično 
brezhibnost koncerta, strežno osebje), so za obiskovalca neločljiv del dogodka, njegove 
umetniške izkušnje in doživetja, na podlagi katerih si oblikuje vtise in mnenja, 
pomembna za njegovo zvestobo dogodku in lokaciji.  

Za organizatorja dogodka – ponudnika in izvajalca storitev – je pomembno 
poznavanje ciljne javnosti, potrošnikov, ki to že so, tistih, ki bi to lahko postali in 
drugih, pri katerih je realnih možnosti za spremembo vedenja zelo malo. Občinstvo 
festivala Soboško poletje je raznoliko. Ciljna publika so vsi občani od polnoletnosti pa 
vse do upokojencev. Raziskava je pokazala, da se festivala udeležujejo vsi omenjeni 
(priloga 2, slika 14).  

6.4 Rezultati anketiranja 

V anketnem vprašalniku sem analizirala spremenljivke trženjskega spleta. Skupno 
je bilo opravljenih petdeset anket. Trideset anket je bilo opravljenih na prireditvi, ostalih 
dvajset anket je bilo opravljenih po prireditvi. Od skupno 50 anketiranih, je bilo 54 % 
oziroma 27 vprašanih moškega spola in 46 % oziroma 23 ženskega spola. 

Od skupno 50 anketiranih sem v anketo vključila anketirance vseh starostnih skupin 
(slike 13, 14 in 15 v prilogi 2). 
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Od skupno 50 anketiranih, živi 84 % oziroma 42 vprašanih v MO Murska Sobota, 
ostalih 16 % oziroma osem vprašanih, prihaja iz Beltincev, Lendave, Rogašovcev, 
Moravskih Toplic, Šoštanja in Novega mesta. 

Vprašanje 1: Kakšen način informiranja se vam zdi najprimernejši oziroma kje ste 
izvedeli za prireditev Soboško poletje? 

Prvo vprašanje se je nanašalo na vire obveščanja o prireditvi Soboško poletje. 
Možni so bili štirje odgovori, med njimi so anketiranci največkrat izbrali zloženko, in 
sicer 38 % oziroma 19 anketirancev, devet anketirancev (18 %) je obkrožilo časopis in 
revije, sledil je radio s 16 % oziroma osem anketirancev. Internet so izbrali štirje 
anketiranci oziroma 8 %, televizijo pa 6 % anketirancev. Noben anketiranec ni izvedel 
za prireditev preko plakatov. Kot drug vir informiranja o prireditvi so anketiranci 
navedli prijatelje (slika 1 v prilogi 2) 

Vprašanje 2: Kolikokrat ste se udeležili festivala Soboško poletje? 

V drugem vprašanju sem hotela izvedeti, kakšna je udeležba prireditve Soboško 
poletje. Prireditve se je udeležilo 86 % oziroma 43 anketirancev. Anketiranci so se 
odločali med štirimi odgovori. 44 % oziroma 22 anketirancev se je prireditve udeležilo 
večkrat, 12 % oziroma šest anketirancev je bilo na prireditvi dvakrat, 30 % anketirancev 
oziroma 15 vprašanih, se je prireditve udeležilo enkrat. 14 % oziroma sedem 
anketirancev se prireditve Soboško poletje ni udeležilo (slika 2 v prilogi 2). 

Vprašanje 3: Ali ste zadovoljni z lokacijo festivala Soboško poletje? 

Lokacija prireditve Soboško poletje je bila izbrana z namenom oživitve mestnega 
jedra Murska Sobota. Odgovori na vprašanja zadovoljstva anketirancev o lokaciji 
prireditve so prikazali, da je 94 % oziroma 47 anketirancev zadovoljnih z lokacijo 
prireditve Soboško poletje, 3 anketiranci oziroma 6 % anketirancev pa z lokacijo ni 
zadovoljna. Kot možno lokacijo prireditve so predlagali grad v parku (slika 3 v prilogi 
2). 

Vprašanje 4: Kakšno se vam zdi trajanje prireditve? 

Lokacija prireditve Soboško poletje je povzročila polemiko okoliških prebivalcev o 
trajanju prireditve. Zanimalo me je, kakšno je mnenje anketirancev. 62 % oziroma 31 
anketirancev je bilo mnenja, da prireditev traja ravno dovolj, medtem ko je 38 % 
oziroma 19 anketirancev menilo, da se prireditev zaključi prehitro (slika 4 v prilogi 2).  

Vprašanje 5: Zakaj ste se odločili, da obiščete festival Soboško poletje? 

Prireditev Soboško poletje je bila organizirana z namenom oživitve mestnega jedra 
in omogočanje prijetnega vzdušja z živo glasbo ob kramljanju pri svečkah. Anketirani 
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so v vprašanju zakaj ste se odločili, da obiščete prireditev Soboško poletje izbrali 
naslednje odgovore: kar 56 % oziroma 28 anketirancev se je prireditve udeležilo zaradi 
druženja s prijatelji, družino. 30 % oziroma 15 anketirancev se je prireditve udeležilo 
zaradi programa, nastopajočih. Kot priložnost za spoznavanje novih znancev je 
obkrožilo 8 % oziroma štirje anketiranci. Samo 4 % oziroma dva anketiranca sta izbrala 
odgovor zaradi oglaševanja prireditve. 2 % vprašanih se je prireditve udeležilo zaradi 
sprostitve (slika 5 v prilogi 2). 

Vprašanje 6: Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili vsebino prireditve? 

Za vsebino prireditve je odgovoren vodja projekta. Kako so zadovoljni z vsebino 
prireditve anketiranci, sem izvedela pri vprašanju kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 
vsebino prireditve Soboško poletje. 42-im % oziroma 21-im anketirancem, je vsebina 
zelo všeč, 26-im % oziroma 13-im anketirancem je vsebina všeč, 20-im % oziroma 
desetim vsebina niti je niti ni všeč, 12-im % oziroma šestim anketirancem prireditev 
Soboško poletje ni všeč (slika 6 v prilogi 2). 

Vprašanje 7: Imate kakšno željo, katero skupino bi želeli videti na festivalu? 

Pri vprašanju imate kakšno željo (katero skupino) bi radi videli na prireditvi, so 
vprašani izrazili naslednje želje: Posodi mi jurja, Sopot, Vlado Kreslin, Folklorna 
skupina, Katrinas, Trio fraca, Katice, Katalena, Bičkaj, El divo, Loyko, Predin, Neisha, 
Patetico, Olivia, Catalena, Mardzango, Moira, dalmatinske, Jan in galeristi, Patetiko, 
Rodrigo y Gabriela, lutkovno gledališče, »stand up comedy«. 

Vprašanje 8: Gledano na splošno, kako ste zadovoljni s kulturno ponudbo Murske 
Sobote v poletnem času (obkrožite odgovor)?  

V osmem vprašanju me je zanimalo zadovoljstvo anketirancev s kulturno ponudbo 
v MO Murska Sobota v poletnem času. Zelo zadovoljnih je 4 % oziroma dva 
anketiranca. Zadovoljnih je več kot polovico vprašanih 58 % oziroma 29 anketirancev. 
Delež ne preveč zadovoljnih je 38 % oziroma 19 anketirancev (slika 7 v prilogi 2).  

Vprašanje 9: V katerem mesecu bi želeli da se Soboško poletje odvija? 

Prireditev Soboško poletje se izvaja v mesecu juliju. Pri vprašanju, v katerem 
mesecu bi želeli, da se izvaja prireditev se je 80 % oziroma 40 anketirancev odločilo za 
odgovor, naj se prireditev izvaja oba meseca. 12 % oziroma šest anketirancev je izbralo 
odgovor meseca julija in 8 % oziroma štirje anketiranci so izbrali odgovor mesec avgust 
(slika 8 v prilogi 2).  
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Vprašanje 10: Ali bi se udeležili Soboškega poletja, če bi bilo treba plačati manjšo 
vstopnino?  

Za vse obiskovalce prireditve Soboško poletje je udeležba brezplačna. Vstopnina 
kot možen vir financiranja lahko vpliva na udeležbo prireditve. Anketirani so se 
odločali med dvema odgovoroma, in sicer ali bi se udeležili prireditve Soboško poletje 
v primeru, če bi bilo treba plačati manjšo vstopnino? 76 % oziroma 38 anketirancev bi 
se prireditve udeležilo, 24 % oziroma 12 vprašanih se v primeru manjše vstopnine 
prireditve ne bi udeležilo (slika 9 v prilogi 2).  

Vprašanje 11: Katerih drugih kulturnih prireditev se udeležujete v MO Murska 
Sobota (obkrožite)?  

Pri enajstem vprašanju me je zanimalo, katerih drugih kulturnih prireditev se vsi 
anketiranci udeležujejo v MO Murska Sobota. Kar 86 % anketirancev se udeležuje 
koncertov, sledijo prireditve v knjižnici s 46 % udeležbo, 34 % jih gre v kino, 32 % jih 
obiskuje gledališče, 22 % galerije, najmanj pa jih obiskuje razstave (slika 10 v prilogi 
2). 

Vprašanje 12: Ali se vam zdi Soboško poletje primeren projekt za oživitev mestnega 
jedra?  

Prireditev Soboško poletje je inovativen projekt za oživitev mestnega jedra v MO 
Murska Sobota. Z vprašanjem ali se vam zdi Soboško poletje primeren projekt za 
oživitev mestnega jedra so anketiranci odgovorili pritrdilno v 88 % oziroma 44 
vprašanih (slika 11 v prilogi 2).  

Vprašanje 13: Ali se Vam zdi prav, da MO MS v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev MS izvaja projekt Soboško poletje?  

96 % anketirancev je podprlo odločitev župana MO Murska Sobota, da projekt 
Soboško poletje izvaja Zveza kulturnih društev Murska Sobota (slika 12 v prilogi 2).  

Vprašanje 14: Ali poznate kakšen projekt ali umetniško delo ki je tesno vezan na 
vaše okolje (MO MS) in se je zgodil v zadnjih treh letih?  

Pri vprašanju ali poznate kakšni projekt ali umetniško delo, ki je tesno vezan na 
vaše okolje (MO Murska Sobota) in se je zgodil v zadnjih treh letih, me je zanimalo, 
katere projekte poznajo anketirani in ali so anketirani prepoznali novosti na področju 
kulturnih projektov (glej prilogo). Anketirani poznajo naslednje projekte: Soboški 
dnevi, MIKK-ovi projekti, Delu čast in oblast, Bienale male plastike, Fronta, PAC-ovi 
majski dnevi, gledališče – abonma, Občutek za veter, Šavel galerija, Frisk.  

38 



Študijski primer – kulturni festival Soboško poletje  

Zadnje vprašanje se je glasilo: Želite še kaj dodati? Komentarji so bili naslednji: »s 
srcem in veseljem naprej za srečno druženje z ljudmi«, »pohvala organizatorju«, »dobra 
postrežba«, »upam, da drugo leto spet«, »potrebno bi bilo dodati otroški – družinski 
program ob sobotah dopoldan«, »mestno jedro potrebuje ureditev okolice«, »manjka 
filmski festival« in »za kulturo in razgledanost ljudi, je kulturna dvorana premalo«. 

6.5 Interpretacija in predlogi 

Z analizo spremenljivk trženjskega spleta analiziramo trženjska prizadevanja. Z 
drugimi besedami nam analiza omogoča, da si odgovorimo na naslednja vprašanja: Ali 
je bil festival časovno pravilno umeščen v okolje, je bila cena dobra, smo naredili 
učinkovito promocijo, je bila distribucija učinkovito speljana?  

Iz temeljne analize trženjskih spremenljivk lahko podamo naslednje ugotovitve in 
predloge: 

Pomembnost izbire vira informiranja je eno od temeljnih vprašanj o obveščanju 
festivala. Van der Wagen omenja, da je to »igranje« s stroški. Analiza nam omogoča, da 
se v prihodnje odločimo za tisti vir informiranja, ki se je pokazal za najbolj 
učinkovitega in nam omogoča, da zmanjšamo stroške namenjene promociji. V primeru 
Festivala Soboško poletje je to zloženka, ki jo dobi vsako gospodinjstvo v Mestni občini 
Murska Sobota po pošti. Kar 38 % anketirancev je izvedelo za prireditev preko 
zloženke. Poceni vir informiranja predstavljajo lokalni časopisi, preko katerih je za 
prireditev izvedelo 16 % anketirancev. Zato predlagam, da se informiranje o festivalu 
nadaljuje preko zloženke in lokalnih časopisov.  

Občinstvo je najpomembnejši del festivala. Festival brez občinstva ne obstaja. Po 
raziskavi smo ugotovili, da je udeležba 86 %. Rezultat je zelo vzpodbuden in nam 
odgovarja na vprašanje, ali je smiselno, da se festival odvija tudi naslednje leto in tako 
postane tradicionalen. Odgovor je pritrdilen.  

Dostopnost do festivala, parkirišče, prijetnost ambienta in namen izbire lokacije – 
oživitev mestnega jedra so nekatere lastnosti, zaradi katerih se občinstvo odloča ali se 
bo festivala udeležilo ali ne. Večina vprašanih, to je 94 %, je zadovoljnih z lokacijo. Za 
organizatorja pa to pomeni, da je bil festival prostorsko pravilno umeščen.  

Potrebno je upoštevati želje občinstva o trajanju prireditve. Polemike, ki so se 
zvrstile na temo trajanja prireditve so poleg občinstva vzpodbudile tudi okoliške 
prebivalce. Festival Soboško poletje je bil premaknjen na kasnejšo uro in se zdaj 
zaključi ob 23. uri. 62 % vprašanih je zadovoljnih s trajanjem prireditve, ostalih 38 % 
pa ostaja nezadovoljnih. Ker je več zadovoljnih in dosežen kompromis z okoliškimi 
prebivalci lahko zaključimo, da je organizator pravilno določil trajanje prireditve.  

Pri procesu trženja festivala in opravljanju analize je bistveno poznavanje odločanja 
občinstva: Zakaj se občinstvo odloča, da obišče festival? Vse odgovore moramo skrbno 
upoštevati, saj le tako lahko zadovoljimo potrebe, ki jih ima občinstvo. 58 % vprašanih 
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se prireditve udeležuje zaradi druženja s prijatelji in družino. Cilj festivala, da vzpostavi 
okolje, kjer se lahko občinstvo druži ob kramljanju pri svečkah je bil dosežen. Možnost 
druženja in mreženja med ljudmi omogoča širjenje novih idej in posledično kakovost 
življenja z udejanjanjem teh idej. Tako se je festival izkazal za zelo pozitivno 
naravnanega. Druga kategorija, ki želi vzpodbuditi občinstvo, da obišče festival, je 
program prireditve. 30 % vseh vprašanih se je udeležilo festivala zaradi programa. 
Skrbno določen program organizatorja je bistven za uspešnost festivala. Zadovoljitev 
potreb. Druženje in tako priložnost za spoznavanje in mreženje med ljudmi je prav tako 
pomemben razlog. 8 % vprašanih pride na festival prav s tem namenom. Sprostitev ob 
kulturni izkušnji umetniških predstavitev je prav tako razlog da se občinstvo udeleži 
festivala. Zanimivo pri analizi je to, da se le 2 % vprašanih udeležuje prireditve zaradi 
oglaševanja. 

Glede na podatek, da se 30 % občinstva udeležuje festivala zaradi vsebine 
programa, je zelo pomembna informacija, kako je občinstvo zadovoljno s programom. 
42 % je vsebina zelo všeč. Tako gre pohvala organizatorju za skrbno določene vsebine 
in izbrane izvajalce. Festival, ki poteka ob petkih in sobotah v mesecu juliju, ima 
program razdeljen po dnevih. V petek so lahkotnejše in raznolike vsebine – od zelo 
znanih zagorskih, dalmatinskih, starogradskih in ciganskih pesmi, šansonov, etno in 
folk glasbe pa vse tja do latinskoameriške plesne glasbe, soula, funka, reggaeja, divjih 
ritmov afriške glasbe, rock banda in zimzelenih jazz skladb. Ob sobotah pa je na 
sporedu resnejša klasična glasba. Tako so zadovoljene potrebe tistih, ki poslušajo 
klasično glasbo in tistih, ki so jim všeč prej omenjene vsebine.  

Način, da dosežemo sodelovanje z občinstvom in obenem damo tudi možnost 
odločanja, da občinstvo oblikuje program, nam omogoča, da zelo zadovoljimo potrebe 
občinstva in obenem daje možnost, da je program zanimiv, in kar je najbolj pomembno 
– da je festival obiskan. Zelo pomembno se mi zdi, da se želje občinstva upoštevajo, 
zato predlagam, da organizator upošteva naslednje želje Posodi mi jurja, Sopot, Vlado 
Kreslin, Folklorna skupina, Katrinas, Trio fraca, Katice, Katalena, Bičkaj, El divo, 
Loyko, Predin, Neisha, Patetico, Olivia, Catalena, Mardzango, Moira, dalmatinske, Jan 
in galeristi, Patetiko, Rodrigo y Gabriela, lutkovno gledališče, »stand up comedy«. 

Festival Soboško poletje je eden izmed projektov v MO Murska Sobota. Zahtevno 
občinstvo poleg koncertov potrebuje še ostalo kulturno dogajanje. Zadovoljnih je 58 %, 
kar je velik uspeh v primerjavi z analizo, ki jo je izvedel Inštitut za simbolno analizo in 
informatiko IPAK iz Velenja.  

Analiza je podala tudi odgovor na vprašanje, ali se je izvajanje festivala pravilno 
časovno umestilo. Raziskava je pokazala, da ima občinstvo željo, da se festival izvaja 
oba meseca.  

Cena predstavlja eno izmed spremenljivk trženjskega spleta. Festival je za vse 
obiskovalce brezplačen. V raziskavi pa me je zanimalo, ali bi lahko manjša vstopnina 
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vplivala na odločitev občinstva glede udeležbe na festivalu. Za organizatorja pa bi 
vstopnina pomenila dodaten vir financiranja. Glede na rezultat, da se je 78 % 
anketiranih izreklo, da bi plačali manjšo vstopnino, bi organizatorju predlagala, da jo 
začne pobirati. Moramo pa tudi upoštevati, da bi se s tem prost dostop festivala omejil z 
ograjo in potrebni bi bili dodatni stroški za izdelavo vstopnic, prav tako bi bilo treba 
določiti strategijo prodaje vstopnic. Vstopnina bi pomenila tudi dodatno ugodnost za 
sponzorje, saj bi le ti dobili brezplačne vstopnice in bi lahko na festival povabili 
poslovne partnerje.  

Kako je okolje ustvarjalno in naklonjeno dejavnostim, ki vključujejo ustvarjalnost, 
kulturo, umetnost smo izvedeli z raziskavo. Zanimalo nas je katere projekte anketirane 
osebe poznajo. Anketirani poznajo naslednje projekte: Soboški dnevi, MIKK-ovi 
projekti, Delu čast in oblast, Bienale male plastike, Fronta, PAC-ovi majski dnevi, 
gledališče – abonma, Občutek za veter, Šavel galerija, Frisk. Poznavanje naštetih 
projektov je za organizatorja predvsem pomembno na trgu povpraševanja po 
sponzorskih sredstvih in drugih oblikah financiranja. Po analizi omenjenih projektov je 
treba predstaviti bistveno prednost v primerjavi z naštetimi projekti na trgu 
povpraševanja po sponzorskih sredstvih. Poznavanje projektov nam med drugim tudi 
omogoča, da nekatere vsebine povežemo in jih organizator festivala umesti v program. 
V mislih imam projekt Fronta – uprizoritev plesne predstave, prav tako tudi odprta 
galerija v večernem času za obiskovalce. 

Zadnje vprašanje se je glasilo: Želite še kaj dodati? Komentarji so bili naslednji: »s 
srcem in veseljem naprej za srečno druženje z ljudmi«, »pohvala organizatorju«, »dobra 
postrežba«, »upam, da drugo leto spet«, »potrebno bi bilo dodati otroški – družinski 
program ob sobotah dopoldan«, »mestno jedro potrebuje ureditev okolice«, »manjka 
filmski festival« in »za kulturo in razgledanost ljudi, je kulturna dvorana premalo«. 

Komentarji so zelo zgovorni, dodam lahko le to, da je na organizatorju 
odgovornost, da se komentarji v bodoče ne bodo spremenili in da upošteva želje in 
opazke pri organizaciji festivala Soboško poletje. 
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7 SKLEP  

Festivali umetniškega značaja so kompleksni, umetniško, finančno in 
organizacijsko zahtevni projekti, ki uspevajo le pod premišljenim vodstvom predanega 
tima. Umetnost kot specifično področje ustvarjanja izdelkov oziroma storitev, katerih 
celotna vrednost se pogosto ne da izraziti v številkah, zahteva pretanjene oblike trženja 
in poznavanje managementa dogodkov (angl. event managementa). Z namenom 
umetnost približati ljudem je uvajanje poslovnega znanja in metod oziroma 
podjetniškega in trženjskega načina razmišljanja nujno. Z uporabo trženjskih modelov 
lahko približamo kulturo posamezniku, kateri se odzove na kulturno ponudbo in 
okrepimo sodelovanje med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami.  

Cilj diplomske naloge je bil razložiti razliko med ustvarjalnostjo, kulturo in 
umetnostjo, predstaviti značilnosti kulturnega festivala kot storitve, predstaviti 
teoretična izhodišča trženjskega spleta storitev in proučiti sponzorstvo, kot možno 
obliko vira financiranja. Vse omenjeno pa prikazati na primeru festivala Soboško 
poletje.  

Trženje umetniškega festivala združuje lastnosti neprofitnega trženja ter trženja 
storitev. Trženjski splet je nadgradnja poznavanja celotnega procesa trženja. Sestavljajo 
ga storitev, ki jo ponuja festival, tj. umetniški užitek. Kot smo ugotovili se v primeru 
festivala prepletajo storitve in izdelki, prostor dogajanja, prodaja ali ne prodaja vstopnic, 
cenovna politika, komunikacijske aktivnosti, fizični dokazi, postopki izvajanja in ljudje. 
Naštete in prej opisane elemente trženjskega spleta je mogoče oblikovati tako, da 
umetnost približamo potrošniku, ne da bi trpela njena kakovost. Potrošnike je treba 
vzgojiti v zahtevno publiko, jih izobraziti in jim pomagati razumeti. Še preden pa nam 
to uspe, moramo upoštevati potrebe in želje ter poznati odločitveni proces potrošnika, 
da se bo želel kulturno izobraziti in prisostvovati na dogodku, ki ga organiziramo. Zato 
smo na konkretnem primeru trženjskega spleta kulturnega festivala Soboško poletje 
skušali prikazati, kako nekatere teoretične predpostavke delujejo v praksi in kako nam 
lahko koristijo.  

Ko se odločimo za izvedbo katerega koli projekta smo soočeni s sredstvi, ki jih 
potrebujemo. Spoznala sem, da je pridobivanje sponzorjev eden od prvih korakov, ki jih 
je treba opraviti takoj za načrtovanjem stroškov, ki jih bo festival prinesel. Bistveno za 
organizatorja je da bodočemu sponzorju poda odgovore na vprašanja: Kakšne koristi bo 
imel sponzor in organizator festivala? Bo sponzor pripomogel organizaciji povečati 
prodajo? Kakšni so stroški? Koliko časa bo trajala sponzorska pogodba? Ali je mogoče 
vzpostaviti sodelovanje za daljše obdobje? Kolikokrat in kje bo sponzor izpostavljen? 
Ali se bo logotip podjetja predstavil v vseh oblikah oglaševanja? Ali bo sponzor 
ekskluziven ali bo več sponzorjev? V primeru da je sponzorjev več, ali so sponzorji 
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združljivi ali lahko pride do navzkrižja interesov? (van der Wagen in Carlos 2001, 68–
70)  

Z diplomsko nalogo sem ugotovila da je znanje managementa dogodkov (angl. 
event managementa) in trženja nujno za kvalitetno izvedbo festivala. Analiza 
spremenljivk trženjskega spleta nam pove ali smo na dobri poti in kaj lahko naredimo, 
da bomo festival izvedli z manj stroški in bolj učinkovito in da se sponzoriranje kulture 
izplača, saj imata pri tem koristi obe strani. Podjetja s sponzorstvom zagotovijo 
reklamo, dvigujejo ugled, povečajo prodajne poti in pridobivajo nove potrošnike ter 
imajo profit. V konkretnem primeru, ko se festival izvaja, so okoliški lokali polni 
potrošnikov in prinašajo sponzorju dobiček. Kulturna institucija v našem primeru Zveza 
kulturnih društev Murska Sobota pa še laže, bolje in bolj kakovostno uresničuje javni 
interes na področju kulture.  

Florida (2005, 5) se sprašuje zakaj je podpiranje ustvarjalne dejavnosti ključno? 
Odgovarja, da zato, ker ustvarjalni proces usmerja v inovacije in ustanavljanje novih 
podjetij, kar pospešuje gospodarsko rast in dviguje življenjski standard. Festival je eden 
izmed korakov k uresničitvi omenjenega spoznanja.  
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Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani 
v okviru raziskave za zaključno projektno nalogo bi vas želeli vprašati o vašem mnenju glede 
Soboškega poletja. Za odgovore in vaš čas se vam zahvaljujemo. Anketa je anonimna.  

 Blanka Denko Čeh 
 
Kakšen način informiranja o prireditvi se vam zdi najprimernejši?  
(Obkrožite: od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – zelo se strinjam) 
časopisi, revije  1  2  3  4  5 

radio  1  2  3  4  5 

televizija  1  2  3  4  5 

internet  1  2  3  4  5 

plakati  1  2  3  4  5 

zloženka  1  2  3  4  5 

drugo   

 
Koliko krat ste se že udeležili Soboškega poletja?:  
‐ 0X 
‐ 1X  
‐ 2X  
‐ večkrat:____________________________________  
   
Ali ste zadovoljni z lokacijo Soboškega poletja?:  
‐ da  
‐ ne    
Imate kakšen boljši predlog za lokacijo: _____________________________________________  
 
Kakšno se vam zdi trajanje prireditve?  
‐ prireditev se zaključi prehitro  
‐ prireditev traja ravno dovolj  
‐ drugo:_____________________________________________ 
 
Zakaj ste se odločili, da obiščete prireditev Soboško poletje?:  
(Obkrožite: od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – zelo se strinjam) 
zaradi programa, nastopajočih  1  2  3  4  5 

zaradi druženja s prijatelji, družino  1  2  3  4  5 

zaradi oglaševanja prireditve  1  2  3  4  5 

zaradi spoznavanja novih znancev  1  2  3  4  5 

zaradi sprostitve  1  2  3  4  5 

 
Kako bi na lestvici od ena do pet ocenili vsebino Soboškega poletja? 
(od 1 sploh ni mi všeč do 5 zelo mi je všeč)  
___________  
 
Imate kakšno željo (katero skupino) bi radi videli na prireditvi?  
___________________________________________________________________________  
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Gledano na splošno, kako ste zadovoljni s kulturno ponudbo Murske Sobote v poletnem 
(obkrožite odgovor)?  
‐ zelo zadovoljen/a  
‐ zadovoljen/a  
‐ ne preveč zadovoljen/s  
 
V katerem mesecu bi želeli da se Soboško poletje?:  
‐ julij  
‐ avgust  
‐ oba meseca (julij in avgust) 
 
Ali bi se udeležili Soboškega poletja če bi bilo treba plačati manjšo vstopnino?  
‐ da  
‐ ne  
 
Katerih drugih kulturnih prireditev se udeležujete v MO Murska Sobota (obkrožite)?  
‐ kino  
‐ gledališče  
‐ razstave  
‐ galerija  
‐ koncerti  
‐ knjižnica 
‐ drugo:__________________________________________________________ 
 
Ali se vam zdi Soboško poletje primeren projekt za oživitev mestnega jedra?  
‐ da  
‐ ne  
 
Ali se Vam zdi prav, da MO MS v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev MS izvaja projekt 
Soboško poletje?  
‐ da  
‐ ne  
 
Ali poznate kakšen projekt ali umetniško delo ki je tesno vezan na vaše okolje(MO MS) in se je 
zgodil v zadnjih treh letih?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Spol: Moški Ženski  
 
Starost: do 18   19‐25   26‐35   36‐45   46‐55   56‐65   nad 66 
 
Prebivalec/ka: MO MS drugo:_____________________  
Želite še kaj dodati? 
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SLIKOVNA PONAZORITEV REZULTATOV ANKETE 

Slika 1 Vir obveščanja o prireditvi Soboško poletje 

 

Slika 2 Udeležba na prireditvi Soboško poletje 

 

Slika 3 Zadovoljstvo z lokacijo prireditve Soboško poletje 
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Slika 4 Zadovoljstvo s trajanjem prireditve Soboško poletje 

 

Slika 5 Razlog za obisk prireditve Soboško poletje 

 

Slika 6 Ocena vsebine prireditve Soboško poletje 
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Slika 7 Zadovoljstvo anketirancev s kulturno ponudbo Murske Sobote v 
poletnem času  

  

Slika 8 Kdaj se naj odvija prireditev Soboško poletje  

 

Slika 9 Plačljivost prireditve z manjšo vstopnino  
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Slika 10 Udeležba na kulturnih prireditvah v MO Murska Sobota 

 

Slika 11 Primernost projekta prireditve Soboško poletje za oživitev mestnega 
jedra  

  

Slika 12 Podpora Zvezi kulturnih društev Murska Sobota 
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Slika 13 Anketirani po spolu 

 

Slika 14 Starost obiskovalcev prireditve Soboško poletje 

 

Slika 15 Prebivališče anketirancev 
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