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III 

POVZETEK 

Za uspešno poslovanje proizvodnega podjetja je bistvena uspešna prodaja izdelkov, ki jih 

proizvajajo. V diplomski nalogi je predstavljen celoten proces nakupnega odločanja za 

izdelke izbranega podjetja. V teoretičnem delu so predstavljeni družbeni, psihološki in osebni 

vplivi na nakup, opisani so celoten proces nakupnega odločanja in najpomembnejši nakupni 

dejavniki. V empiričnem delu so bili z analizo ocenjevalne lestvice, ki jo je izpolnilo 132 

kupcev podjetja Slovenska postelja pridobljeni rezultati, ki kažejo, da so najpomembnejši 

dejavniki priporočila drugih kupcev, cena izdelkov in pretekle izkušnje z izdelki podjetja 

Slovenska postelja. Najmanj vpliven nakupni dejavnik pa kupcem predstavlja oglaševanje 

podjetja. Na osnovi rezultatov so bile v sklepih diplomske naloge podjetju Slovenska postelja 

predlagane možne rešitve za povečanje obiska in posledično za večjo prodajo.  

Ključne besede: nakupno odločanje, nakupni dejavniki, prodaja izdelkov, pohištvo, postelja, 

Slovenska postelja.  

 

SUMMARY 

Sales of the company products are crucial for its successful business operation. In the thesis 

we presented the entire process of making purchasing decisions for products of the selected 

company. In the theoretical part, we presented social, psychological and personal factors 

influencing the decision to purchase. We described the process of making purchasing 

decisions and outlined the most important purchasing factors. The empirical part contains an 

analysis of rating scales of 132 buyers at the company Slovenska postelja. The results show 

that the most important purchasing factors are recommendations from other costumers, 

product prices and past experience with products from the company. The least relevant factor 

was advertising of the company. Our conclusions, which were based on the research results, 

provide possible solutions that would help increase foot traffic as well as sales. 

Keywords: purchasing decisions, purchasing factors, product sales, furniture, bed, Slovenska 

postelja.  
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1 UVOD 

V uvodu bomo na kratko predstavili dele diplomske naloge. Najprej bomo opredelili 

obravnavani problem in opisali teoretična izhodišča, nato bomo predstavili namen in cilje 

diplomske naloge ter predvidene metode za njihovo dosego. V zadnjem delu bomo predstavili 

predpostavke in omejitve, s katerimi smo se morali soočiti pri obravnavanju našega problema.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Problem, ki ga bomo obravnavali, je povezan z nakupnim odločanjem. Velikokrat prodajalci 

ne raziščejo, kaj je odločilno pri izbiri določenega izdelka, in to je težava, s katero se bomo 

ukvarjali v diplomski nalogi. Ob nepoznavanju svojih strank in njihovih potreb lahko 

ponudniki veliko izgubijo. Vlaganje sredstev v različne dejavnike, ki v resnici niso odločilni 

pri nakupni odločitvi, je neučinkovito. Za rešitev te težave bomo v teoretičnem delu proučili 

celoten proces nakupnega odločanja.  

Tržniki raziskujejo, kakšne vrste potreb in težav imajo potencialni kupci in kako bi jih 

privedli do odločitve o nakupu določenih izdelkov (Kotler in Armstrong 1994, 164). Celoten 

proces mora biti dobro zasnovan, da je potrošnik po nakupu zadovoljen. Če je zadovoljen, je 

verjetnost, da bo ponovno kupil izdelek enake blagovne znamke, velika, če pa tega 

zadovoljstva ni, je ponovni nakup vprašljiv, zgodi pa se tudi, da vrne izdelek ali pa se z 

dodatnimi informacijami poskuša prepričati, da nakup le ni bil tako slab. Na ponakupni 

občutek vpliva tudi prodajalec, ki skrbi za kupca po nakupu (Kotler 1998, 199).  

V empiričnem delu bomo proučili bolj konkretne dejavnike, ki neposredno vplivajo na nakup 

izdelkov, in sicer so to blagovna znamka, izkušnje z izdelki, priporočila, cena, oglaševanje, 

prodajalec, prodajno mesto in ponakupne aktivnosti. Aaker (1991) navaja, da je blagovna 

znamka razlikovalno ime oziroma simbol, ki hoče prepoznati izdelke ali storitve prodajalca in 

jih razlikovati od konkurenčnih. Kupec, ki je zadovoljen z izdelki, se bo najverjetneje 

ponovno vrnil, če tega zadovoljstva ni, bi mu morali biti ostali dejavniki bolj pomembni, da bi 

se odločil za ponoven nakup. Priporočila predvsem družinskih članov so primarna enota 

odločanja, velik vpliv na odločitve uporabnikov pa imajo tudi skupine, saj je človek socialno 

bitje, ki večino časa preživi v družbi (Mumel 2001).  

Prilagajati se moramo tržnim cenam, jih samostojno oblikovati, hkrati pa upoštevati tudi 

ponudbo in povpraševanje ter konkurenčne cene (Devetak 1999). Oglasi predstavljajo 

stroškovno učinkovit način za širjenje sporočil (Kotler 2004). Pomembno vlogo odigra tudi 

prodajalno osebje, saj lahko neodločenega kupca prepriča, da se odloči za nakup. Dobro 

počutje v prodajalni je povezano s fizično razporeditvijo izdelkov in opreme (Vidic 2013). 

Prodajni proces pa ne pomeni zgolj, da potrošnik kupi določen izdelek, ampak se nadaljuje 

tudi po prodaji izdelka. Vedno obstaja možnost, da bo potrošnik potreboval še dodatne 



2 

informacije, dodatno opremo, servisiranje ali katere koli druge dodatne storitve v povezavi z 

izdelkom (Potočnik 2001, 320–321). 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je teoretično proučiti, empirično raziskati in analizirati dejavnike, ki 

vplivajo na nakup izdelkov blagovne znamke Slovenska postelja in z dobljenimi rezultati 

predlagati podjetju možne rešitve za povečanje obiska poslovalnic.   

Cilji so:  

- teoretično spoznati in opisati proces ter dejavnike nakupnega odločanja,    

- proučiti konkretne dejavnike nakupnega odločanja za izdelke Slovenska postelja, 

- na osnovi ocenjevalne lestvice ugotoviti in pojasniti stopnjo pomembnosti določenega 

dejavnika pri nakupni odločitvi na vzorcu kupcev izdelkov podjetja Slovenska 

postelja,  

- ugotoviti, kateri od naštetih dejavnikov je najpomembnejši pri nakupni odločitvi, in v 

prihodnje prilagoditi prodajne aktivnosti glede na dobljene rezultate.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri diplomski nalogi načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, kjer bomo proučili teorijo o procesih in dejavnikih 

nakupnega odločanja, pri čemer si bomo pomagali z domačo in tujo literaturo, 

- metodo analize, s katero bomo praktično raziskali najpomembnejše dejavnike pri 

nakupnem odločanju izdelkov Slovenska postelja,  

- metodo sinteze končnih ugotovitev, s katero bomo pomagali podjetju do boljših 

prodajnih rezultatov. 

Med kupci izdelkov podjetja Slovenska postelja bomo izvedli ocenjevalno lestvico, da 

dobimo rezultate in z njihovo analizo pridemo do zadanih ciljev. Ocenjevalna lestvica bo 

sestavljena iz osmih postavk, ki predstavljajo posamezne dejavnike pri nakupni odločitvi. 

Dejavniki, ki jih bomo proučevali, so blagovna znamka, pretekle izkušnje z izdelki, 

priporočila, cena, oglaševanje, prodajalec, prodajno mesto in ponakupne aktivnosti. Vsaka 

postavka bo imela lestvico pomembnosti od 1 do 8, kjer bo 1 pomenilo najbolj pomemben in 

8 najmanj pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi za kupca. Vsak razred pa se lahko pojavi 

oziroma uporabi samo enkrat v celotni lestvici. Ocenjevalna lestvica bo posredovana kupcem 

po nakupu izdelkov v podjetju Slovenska postelja. Ob zbranih vsaj sto izpolnjenih 

ocenjevalnih lestvicah bomo dobili rezultate, ki jih bomo analizirali. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predvidene omejitve pri obravnavanju problema so majhen predvideni vzorec anketiranih 

(približno sto ljudi) in malo časa (približno trije meseci) za izvedbo ocenjevalne lestvice. 

Slabost je lahko tudi neresnično ali pomanjkljivo izpolnjevanje ocenjevalne lestvice, s tem pa 

lahko pridemo do netočnih rezultatov. Za bolj verodostojne podatke bo treba kupcem nuditi 

anonimnost. V prodajalni bo škatla, kamor bo kupec odvrgel izpolnjeno lestvico, s tem pa 

bodo rezultati bolj realni, saj ne bo zunanjih vplivov na odločitev. Rezultati ocenjevalne 

lestvice bodo izhodišča za nadaljnje prodajne aktivnosti v podjetju Slovenska postelja.  
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2 VPLIVI NA NAKUPNO ODLOČANJE 

V drugem poglavju so opisani vplivi na nakupno odločanje, ki smo jih razdelili v tri večje 

skupine: družbeni, psihološki in osebni vplivi. Družbene vplive smo razčlenili na socialni sloj, 

referenčne skupine, družino in kulturo, psihološki vplivi so na primer posameznikova 

motivacija za nakup, zaznave, prepričanja in stališča ter učenje, osebne vplive pa predstavljajo 

posameznikova osebnost, vrednote, življenjski stil, starost, poklic in premoženjsko stanje.  

2.1 Družbeni vplivi  

Družbene vplive ustvarijo drugi posamezniki, ki vplivajo na posameznikovo nakupno 

odločitev. Razdelili ga bomo v štiri podskupine, in sicer na socialni sloj, referenčne skupine, 

družino in kulturo. 

2.1.1 Socialni sloj 

Socialni sloj sestavljajo posamezniki, katerih vrednote in življenjski slog sovpadajo z našimi. 

Sloji so razdeljeni različno, na primer glede na izobrazbo ali poklic, znotraj slojev pa 

pripadniki razvijejo podoben vedenjski vzorec. Predstavniki posameznega socialnega sloja 

kupujejo in uporabljajo podobne blagovne znamke izdelkov (Mumel 2001, 164). 

2.1.2 Referenčne skupine 

Referenčno skupino sestavlja skupina ljudi, s katero se posameznik poistoveti, in s svojimi 

nasveti lahko vpliva na nakup. Take skupine se največkrat izoblikujejo na primer v politični 

stranki, športnem društvu, poklicnem združenju ali znotraj posameznega socialnega sloja. 

Aktivno iskanje posameznika privede do mnenjskih vodij, ki so zaradi svojih izkušenj in 

statusa najbolj cenjeni, njihova mnenja pa upošteva večinski del skupine. Podjetja ravno 

zaradi njihovega vpliva največkrat usmerijo trženje na mnenjske vodje (Potočnik 2002, 112).  

2.1.3 Družina 

Družino običajno sestavljajo starši in otroci, vsak od njih pa ima svoj položaj v družini. Glede 

na položaj imajo razdeljene različne vloge pri nakupni odločitvi. Starši se pri nakupu 

dolgotrajnih dobrin pogosto odločajo skupaj, vedno večji vpliv pa ima tudi mnenje njihovih 

otrok o izdelku. Z vedno več sodelujočimi pri nakupu so razdeljene tudi vloge, kdo je 

pobudnik, odločevalec, kupec in uporabnik izdelka, zato je za podjetja pomembno, da 

raziščejo, kdo vse je udeležen v procesu odločanja in izvedbi nakupa, ter ne samo, kdo je 

končni potrošnik (Potočnik 2002, 113).    
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2.1.4 Kultura 

Kultura ima med vsemi dejavniki najmočnejši vpliv na potrošnikovo nakupno vedenje. 

Predstavlja neko bazo, ki je izoblikovala posameznika, ki aktivno sodeluje kot član družine in 

okolice v času odraščanja. Zaradi različnih kultur pa se tudi vedenjski vzorci razlikujejo, ker 

določene vrednote v različnih subkulturah nimajo enakega pomena. Posamezniki so člani 

različnih subkultur. Na splošno so kulture razdeljene po narodnosti, veri, rasi in geografiji, 

vsaka ima svoje specifične značilnosti, s tem pa imajo njihovi pripadniki različne nakupne 

navade. Za podjetja je zato pomembno, da svoje izdelke in tržne strategije prilagodijo 

posameznim kulturam (Kotler 1996, 174–175). 

2.2 Psihološki vplivi 

Na nakupno vedenje vplivajo tudi psihološki procesi, med katerimi omenjamo motivacijo, 

zaznavanje, prepričanja, stališča in učenje.  

2.2.1 Motivacija 

Vsi kupci imajo določene potrebe, ki so med seboj različne. Osnovne potrebe po lakoti, žeji 

oziroma biogene potrebe izvirajo iz fiziološkega stanja, psihogene potrebe pa so sestavljene iz 

psiholoških procesov, kot je na primer spoštovanje, ali iz potrebe po potrditvi. Potreba je 

povod za motiv, ki nastane zaradi povečanja določenih fizioloških ali psihogenih potreb. Ob 

zaznavi presežka določene potrebe se sproži motiv, s tem pa motivacija za zadovoljitev te 

potrebe (Kotler 1996, 184). 

2.2.2 Zaznavanje 

Ljudje imamo drugačna mnenja o določenih stvareh, ker vsak posameznik stvari zaznava na 

svoj način. Zaznava je psihološki proces, v katerem posameznik sprejeto informacijo izbere, 

njegov kognitivni aparat jo obdela in pojasni, s tem pa informacija dobi pomen. Od vseh 

informacij, ki jih posameznik sprejema, se zaveda samo tistih, ki mu lahko koristijo za 

odpravo določenega problema. Je pa obseg zavedanja povezan tudi s količino in hitrostjo 

pridobivanja informacij. Za prodajalce je pomembno, da si o kupcih hitro ustvarijo mnenje, 

ter obratno, da si tudi kupci o njih ustvarijo pozitivno mnenje, zato sta potrebni dobra 

predstavitev in selektivna izbira informacij, ki so za kupca zanimive (Potočnik 2002, 114).  

2.2.3 Prepričanja in stališča 

Posameznik si z učenjem izoblikuje svoja prepričanja in stališča. Prepričanje je misel, ki jo 

ima posameznik ustvarjeno za neko stvar. Stališče je pozitivno ali negativno vrednotenje in 
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čustveno razmerje do določene ideje. Posameznik se s svojim stališčem opredeli, kaj mu je 

všeč in kaj ne. Prepričanja in stališča izoblikujejo ime blagovne znamke, pri čemer slabo ime 

lahko zavira prodajo, zato se podjetja z različnimi promocijskimi aktivnostmi trudijo 

predstavljati znamko v najboljši luči. Prepričanja in stališča so trdno zasidrana v kupcih in jih 

je zelo težko spremeniti. Bistveno za podjetja je, da jih prepoznajo in jim prilagodijo svojo 

ponudbo, ker bo kupec veliko težje sprejel naše izdelke, če niso v skladu z njegovimi 

prepričanji in stališči (Kotler 2004, 188). 

2.2.4 Učenje 

Končni proces učenja je pomnjenje informacij in izkušenj ter s tem pridobitev znanja. 

Informacije same po sebi nimajo učinka, če kupec nima znanja, kako informacijo poiskati in 

jo učinkovito uporabiti. V nakupnem procesu kupci iz različnih virov pridobijo informacije o 

izdelkih, s tem pa se o njih nekaj naučijo, pridobljeno znanje pa jim omogoča bolj optimalen 

naslednji nakup. Zato je pomembno, da proizvajalci dobro predstavijo svoje izdelke, kupcem 

pa omogočijo preizkus. V poplavi informacij si kupec zapomni samo tisto, kje kupiti določen 

izdelek, kako ga lahko uporabiti in kateri od izbranih izdelkov bo najbolj zadovoljil njegove 

potrebe in želje (Potočnik 2002, 115). 

2.3 Osebni  

Osebni vplivi na nakupno odločanje so individualni in edinstveni glede na posameznika. Več 

dejavnikov smo združili in ustvarili dve večji skupini: osebnost, vrednote in življenjski stil v 

eni ter starost, poklic in premoženjsko stanje v drugi skupini.  

2.3.1 Osebnost, vrednote in življenjski stil 

Vsak posameznik ima skupek svojih osebnostnih značilnosti, ki se razlikujejo od drugih. 

Povezava elementov naredi posameznika edinstvenega, vse te različne osebnosti in vrednote 

pa vplivajo tudi na nakupno vedenje. Individualne razlike so tako različne med posamezniki, 

da tržniki ne morejo ustvariti skupne povezave, zato se osredotočajo na posamezne 

osebnostne lastnosti (Mumel 2001, 163). 

2.3.2 Starost, poklic in premoženjsko stanje 

Različne starostne kategorije se odločajo za nakup različnih izdelkov in storitev. Dober 

primer je pri oblačilih, ki se pri mlajših starostnih kategorijah razlikujejo od starejših ljudi. 

Posamezniki znotraj poklicne skupine imajo običajno podobne nakupne navade. Podjetja 

morajo ugotoviti, katere skupine kažejo večji interes za izdelke in storitve, da lahko na tej 

osnovi ustvarjajo tržne aktivnosti. Proizvajalci računalniške opreme proizvajajo za različne 
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poklicne skupine različne opreme, npr. za managerje drugačno kot za inženirje. Kot zadnji 

dejavnik v tej skupini je premoženjsko stanje, ki je sestavljeno iz razpoložljivega dohodka, 

prihrankov, premoženja in dolgov. Tržniki morajo biti pozorni na trende v premoženjskem 

stanju kupcev, temu pa je treba prilagoditi tudi cene izdelkov, da bodo za kupce zanimivi 

(Kotler 2004, 180–181).  
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3 PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA 

Proces nakupnega odločanja se začne s prepoznavno potrebo. Z iskanjem informacij potrošnik 

pridobi podatke, ki jih potrebuje za ugotavljanje in presojanje razpoložljivih alternativ. Sledi 

odločitev in nakup izdelka ter zelo pomembna ponakupna predelava informacij. Potrošnikova 

izkušnja z izdelkom ali storitvijo vodi k oblikovanju novih stališč, ki bodo vplivale na 

njegovo odločitev pri nakupu naslednjega enakega ali podobnega izdelka (Kline in Ule 1996, 

225). 

Salomon, Bamossy, Askegaard (1999, 208) navajajo pet procesov odločanja: 

- prepoznavanje potreb (razlika med dejansko situacijo in želenim stanjem je tako 

močna, da sproži proces), 

- iskanje informacij (iskanje po spominu ali iskanje iz okolice), 

- vrednotenje alternativ (ocenjevanje možnosti glede na pričakovane koristi), 

- nakupna odločitev (pridobivanje alternative), 

- ponakupno ocenjevanje (ali je alternativa zadovoljila naše potrebe). 

2.4 Prepoznavanje potrebe 

Kupec ob prepoznanju potrebe sproži začetek nakupnega procesa. Na občutek pomanjkanja 

vplivajo notranji ali zunanji dražljaji. Notranji so sestavljeni iz osnovnih potreb, ki so 

individualne in pri vsakem kupcu drugačne. Potrebe lahko presežejo svoj prag in tako 

postanejo povod za nakup. Zunanji dražljaji pa so sestavljeni iz trenutnih situacij, ko na 

primer v trgovini vidimo čokolado in začutimo potrebo po sladkem. Za tržnike je zelo 

pomembno, da prepoznajo najpogostejše kupčeve dražljaje. S prepoznanjem lahko razvijejo 

take trženjske strategije, ki sprožijo zanimanje in s tem privabljajo kupce (Kotler 2004, 204).  

Občutek potrebe se psihološko sproži zaradi razlike med želeno in dejansko stopnjo 

zadovoljstva. Akcija se sproži ob zaznavi, da je potreba dovolj pomembna ter imamo dovolj 

ekonomskih in časovnih sredstev za njeno rešitev. Na aktivacijo potrebe pa vpliva veliko 

dejavnikov, ki na potrošnika vplivajo z variiranjem med želenim in dejanskim stanjem (Kline 

in Ule 1996, 226). 

Prepoznavanje potrebe predstavlja razliko med želenim in dejanskim stanjem in je začetek 

procesa odločanja. Na našo željo vplivata dva dejavnika po razrešitvi problema (Mumel 2001, 

166): 

- velikost razkoraka med dejanskim in želenim stanjem (na primer, če si želimo motor, 

ki porabi tri litre bencina na sto kilometrov, trenutno pa vozimo motor s porabo štirih 

litrov bencina, težavo res zaznamo, vendar ni dovolj velika, da bi nas prepričala v 

nakup novega motorja. Razlika med dejanskim in želenim stanjem je premajhna), 
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- od pomembnosti problema (na primer, ker je motor že star, si želimo novega. Če je 

motor pomemben za naš življenjski stil, si bomo kupili novega, če imamo prioritete 

drugje, bomo obdržali starega). 

2.5 Iskanje informacij 

Spodbujen porabnik bo iskal dodatne informacije, iskanja pa se lahko loti na dva načina. 

Milejšo obliko imenujemo povečana pozornost in se pokaže, ko je porabnik bolj dovzeten za 

informacije o izdelku. Naslednja raven je odločitev za aktivno iskanje informacij, ko oseba 

išče gradivo, pokliče prijatelje in obišče prodajalne, da bi izvedela več o izdelku. Tržnike 

najbolj zanimajo glavni viri informacij, na katere se usmeri porabnik, in sorazmerni vpliv, ki 

ga ima vsak od njih na porabnikovo nakupno odločitev. Splošno gledano pridobi porabnik 

največ informacij iz poslovnih virov (npr. iz oglaševanja, od prodajalcev, predstavitev v 

prodajalnah ...), najbolj vplivne pa so informacije iz osebnih virov (npr. od družine, 

prijateljev, sodelavcev ...). Poslovni viri igrajo po navadi obveščevalno vlogo, medtem ko je 

vloga osebnih virov usmerjena v potrjevanje in vrednotenje. Porabnik prek zbiranja 

informacij spozna tekmujoče blagovne znamke in njihove značilnosti, zato mora podjetje 

poznati druge blagovne znamke, da lahko načrtuje konkurenčne prednosti (Kotler 2004, 205). 

Notranje informacije poiščemo v našem dolgoročnem spominu, in če jih imamo dovolj, je 

naša težava rešena. V primeru, ko je ne moremo rešiti z notranjim iskanjem, se usmerimo na 

zunanje okolje, ki jo lahko reši. Na zunanje iskanje vplivajo okolje, v katerem živimo, in 

individualne razlike med posamezniki (Možina, Zupančič, Pavlovič 2002, 155). 

Če potrošniku trenutno stanje ne odgovarja in si želi spremembe, mora poiskati informacije, 

da izbere ustrezno rešitev za dosego svojega cilja. Iskanje podatkov je načrtovan proces 

pridobivanja znanja o določenem izdelku, trgovini ali na splošno o nakupu, ki ga namerava 

izvesti. Iskanje informacij in s tem pridobivanje novega znanja o izdelku nas pripelje k večji 

negotovosti. Pomembne informacije pri nakupu lahko potrošnik črpa tudi iz dolgoročnega 

spomina ali zunanjega okolja, ki ga obdaja (Kline in Ule 1996, 228).   

2.6 Ocenjevanje možnosti 

Ob zaznavi potrebe potrošnik izbere alternative, ki bi lahko zadovoljile njegovo potrebo. 

Vsako alternativo ovrednoti, proces pa nadaljuje na fazo iskanja informacij. V tej fazi se 

potrošnik informira o ponudbi na trgu, na osnovi pridobljenih informacij pa kasneje sledi 

presoja o nakupu. Celoten proces odločanja je lahko zelo preprost ali celovit; preprost, ko je 

nakup posledica potrošnikovih navad, in celovit, ko se odločamo za izdelke višjega 

cenovnega razreda. V celoti razdelimo vrednotenje alternativ pred nakupom na tri dele, ki si 

sledijo po sledečem vrstnem redu: določitev meril, izbor alternativ in presojanje učinkov 

posameznih alternativ (Kline in Ule 1996, 238).  
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Vsak izdelek ima svoje lastnosti, ki lahko porabniku zadovoljijo potrebo. Če izdelek vsebuje 

lastnosti, ki ga prepričajo, za kupca predstavlja rešitev problema. Tako kot izdelek pa 

potrošniki tudi blagovne znamke ocenjujejo po določenih lastnostih, ki jih imajo nekatere 

blagovne znamke, druge pa ne. Te lastnosti lahko ocenimo z uporabo izdelkov različnih 

blagovnih znamk in se na osnovi pridobljene izkušnje odločimo za tisto, s katero smo najbolj 

učinkovito rešili problem (Kotler 2004, 205–206).  

Porabnik se odloči za določen izdelek po uporabi evaluativnih kriterijev, ki se od 

posameznika do posameznika razlikujejo po številu, vrsti in pomembnosti. Predstavljajo 

dejavnike, ki so upoštevani pri izbiri izdelka, in so pomembni za tržnike. Nekatere lastnosti, 

kot so velikost, barva, cena, porabniki lahko ocenijo, ostale, kot so kakovost, zanesljivost, pa 

v primeru, če izdelka ali blagovne znamke ne poznajo, ne morajo korektno oceniti. V tem 

primeru porabniki največkrat ceno izdelka enačijo s kakovostjo (Mumel 2001, 166–167).   

2.7 Nakupna odločitev 

Nakup kot predzadnja faza procesa nakupnega odločanja zahteva lasten proces odločanja. 

Pred tem pa je treba odgovoriti na naslednja vprašanja (Engel, Blackwell in Miniard, 1995):    

- Kupiti ali ne? Ali izdelek sploh potrebujemo ali bo zadovoljil naše potrebe? 

- Kdaj izbrati primeren čas za nakup?   

- Kaj? Po zaznani potrebi je treba raziskati ponudbo in izbrati izdelek. 

- Kje? Po izbranem izdelku se je treba odločiti za ponudnika. 

- Kako plačati? Ali imamo dovolj sredstev za nakup?  

Nakupne težnje bi lahko razdelili na tri vrste, in sicer na (Kline in Ule 1996, 243): 

- popolnoma načrtovan nakup, kjer sta blagovna znamka in izdelek izbrana, 

- delno načrtovan nakup, kjer se odločimo za blagovno znamko na koncu nakupa, 

- nenačrtovan nakup, ko se potrošnik o izdelku in blagovni znamki odloči v prodajalni.  

Nekateri dejavniki vplivajo na potrošnika, da prestavi ali prekine nakup. Ti dejavniki so 

(Kline in Ule 1996, 243): 

- sprememba motivacije: potreba po izdelku je drugače zadovoljena ali prevladana, 

- sprememba razmer: različni dejavniki naredijo nakup nespameten, 

- nove informacije: predhodne so postale nezadostne, 

- želene alternative niso več dostopne.  

Na stopnji presojanja porabnik oblikuje prednostno lestvico blagovnih znamk, ki so v 

izbirnem nizu. Verjetno bo porabnik nameraval kupiti najbolj zanimivo blagovno znamko, 

vendar lahko pred nakupom poseže ta dva dejavnika: stališča drugih in nepričakovane 

okoliščine. Stališča drugih so odvisna od dveh dejavnikov, in sicer od moči negativnega ali 

pozitivnega stališča druge osebe do blagovne znamke in porabnikove motiviranosti, da se 
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podredi željam drugih. Nepričakovane okoliščine so na primer izguba službe, če drug nakup 

postane bolj pomemben ipd. Porabnikova odločitev, da spremeni, odloži ali se izogne nakupni 

odločitvi, je v veliki meri pogojena z zaznanim tveganjem. Tržniki morajo poznati dejavnike, 

ki pri porabniku zbujajo občutek tveganja, in mu nuditi informacije ter podporo pri 

zmanjševanju zaznanega tveganja (Kotler 2004, 207). 

2.8 Ponakupno vedenje  

Cilj potrošnikovega nakupa je potrošnja, ki nastopi v ponakupni fazi. Najpomembnejše 

sredstvo za dosego cilja je nakup, ki nam omogoči doseči korist ob uporabi izdelka ali 

storitve.  

V ponakupni fazi gradimo dolgoročno korist, saj v tej fazi potrošnik na osnovi izkušnje z 

izdelkom ali storitvijo oceni blagovno znamko. Na osnovi pozitivne ocene se odloči za 

ponovni nakup in obratno, če z izdelkom ali storitvijo ni bil zadovoljen (Kline in Ule 1996, 

244). 

Porabnik bo po nakupu občutil neko raven zadovoljstvo ali nezadovoljstva, tržnikovo delo pa 

se po prodaji še ne konča. Tržniki morajo spremljati ponakupno zadovoljstvo, ponakupna 

dejanja in uporabo izdelka. Ponakupno zadovoljstvo je rezultat ujemanja kupčevih 

pričakovanj in zaznane kakovosti izdelka. Kadar je ta kakovost slabša od pričakovane, je 

kupec razočaran, če je enaka, je zadovoljen, če je boljša, je kupec navdušen. Pomen 

ponakupnega zadovoljstva nam pokaže, da morajo biti naše obljube o izdelku iskrene. 

Na ponakupna dejanja vplivajo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki sledi po nakupu. 

Zadovoljen porabnik bo zelo verjetno ponovno kupil izdelek, nezadovoljen pa lahko izdelek 

zavrže ali ga vrne. Zadovoljna stranka bo tudi drugim govorila o naši blagovni znamki dobre 

stvari in ravno obratno, če bi bila z nakupom nezadovoljna. Ponakupno komuniciranje s kupci 

se je izkazalo za učinkovit način zmanjševanja odpovedi naročil in vračanja izdelkov. Tržniki 

bi morali spremljati, kako porabnik uporablja izdelek in tudi kako ga na koncu zavrže, saj 

lahko ob tem pridemo do novih idej (Kotler 2004, 208). 

Kupljen izdelek mora zadovoljiti določeno potrebo, kajti če je ne zadovolji, je izdelek 

negativno ovrednoten. Nadzorovanje uporabe izdelka nam lahko odkrije pomanjkljivosti, 

nove načine uporabe ali idejo za izboljšan izdelek. Ponakupna disonanca se pojavi, ko kupec 

podvomi o svoji izbiri izdelka. Poznavanje disonance je obveznost za tržnika, predvsem če je 

za rešitev potrebno daljše časovno obdobje. V tem primeru lahko pride do negativne ocene ali 

v najslabšem primeru celo do vrnitve izdelka (Mumel 2001, 168). 
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4 DEJAVNIKI NAKUPNEGA ODLOČANJA ZA IZDELKE IZBRANEGA 

PODJETJA 

V poglavju so obrazloženi dejavniki, ki so bili izbrani za analizo nakupnih aktivnosti, in sicer 

smo po različnih knjigah izbrali najpogostejše možne dejavnike, ki vplivajo na nakup. 

Razdelili smo jih v osem različnih kategorij: blagovna znamka, pretekle izkušnje z izdelki, 

priporočila, cena, oglaševanje, prodajno mesto, prodajno osebje in ponakupne aktivnosti 

(jamstvo in servis). 

4.1 Blagovna znamka 

Potočnik (2001, 228) pravi: »Blagovna znamka je ime, izraz, simbol oblika ali kombinacija 

naštetih lastnosti, namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih 

izdelkov.«  

Proizvajalec ali trgovec z blagovno znamko obljubi, da bo izdelek narejen kakovostno in z 

lastnostmi, po katerih jih prepoznamo. Vsako podjetje si mora prizadevati, da ustvari dobro, 

trdno blagovno znamko in jo upravlja kot posebni nematerialni del premoženja. Samo dobra 

blagovna znamka dolgoročno zagotavlja zveste uporabnike. Za trgovska podjetja je zelo 

pomembno, da sodelujejo z dobrimi dobavitelji, ki lahko nenehno zagotavljajo kakovost, ki je 

v skladu s politiko blagovne znamke, saj lahko le v tem primeru ohranja svoje ime. Blagovna 

znamka predstavlja za potrošnike vse lastnosti in koristi, ki jih bodo deležni ob uporabi 

njihovega izdelka ali storitve. S kulturo, vrednotami in osebnostjo proizvajalca pa se kupci 

poistovetijo in jim ostajajo zvesti (Potočnik 2001, 228).     

Združenje American Marketing opredeljuje blagovno znamko kot ime, izraz, znak, simbol, 

obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali 

skupine prodajalcev ter razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih. Blagovna 

znamka nas spomni na določene lastnosti, ki jih je treba prevesti v funkcionalne in čustvene 

koristi. Blagovna znamka pove nekaj o vrednotah proizvajalca, lahko pomeni ali nakaže 

določeno kulturo, osebnost ali vrsto porabnika, ki kupuje ali uporablja izdelek (Kotler 2004, 

418–419). 

Na osnovi rezultatov raziskave Calvertove lahko čustva, ki jih izražamo ob zaznavanju 

dominantnih blagovnih znamkah (Red Bull, Bmw ...), primerjamo s čustvi, ki se sprožijo v 

možganih ob zaznavi verskega simbola (križa). Ob gledanju šibkejših blagovnih znamk so 

sodelujoči uporabili drugi predel možganov in s tem nakazali, da jim ne predstavljajo 

čustveno močnih asociacij. Naša čustva do močnih blagovnih znamk so precej povezana s 

čustvi do religije, zato si oglaševalci za pritegnitev kupcev vedno bolj izposojajo verske 

simbole (Lindstrom 2009, 87).       
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4.2 Izkušnje z izdelki 

Kupec ob uporabi izdelka pridobi pozitivno ali negativno izkušnjo. Za pridobitev nove redne 

stranke je potrebno, da je kupec zadovoljen z nakupom. Najpomembnejši dejavnik pri 

zadovoljstvu kupca nad izdelkom predstavlja kakovost, in sicer uporabljamo dve vrsti: 

objektivno in zaznano kakovost. Prvo na osnovi tehničnih izmer ovrednoti proizvajalec, 

zaznano kakovost pa občuti in oceni kupec ob uporabi. Ta kakovost je lahko drugačna od 

objektivne. Za dobro prodajo je bolj pomembna zaznana kakovost, čeprav je težko merljiva, 

saj jo vsak oceni individualno in so lahko ocene med seboj različne. Za zadovoljitev kupčevih 

potreb pa je treba upoštevati zaznano in objektivno kakovost, ker bomo le na tak način 

optimalno prilagodili izdelke glede na želje kupcev (Devetak 2007, 357)  

4.3 Priporočila 

Raziskave pri prodaji avtomobilov so pokazale, da se več kot 60 % kupcev odloči za nakup 

avtomobila, za katerega so prek socialnih stikov pridobili najbolj pozitivne informacije. 

Socialni stiki, ki so sestavljeni iz družine, prijateljev in znancev, najbolj vplivajo na nakupno 

odločitev kupca. Pomembni so zlasti takrat, ko kupec ne pozna izdelka in z njim še ni imel 

izkušenj (Kline in Ule 1996, 235).  

Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Katz in Lazarsfeld (1955), so pokazali, da je okoli 50 % 

sodelujočih žensk v bližnji preteklosti za določene izdelke zamenjalo obstoječo blagovno 

znamko. Ena tretjina teh zamenjav se je zgodila zaradi ženskega priporočila o prednostih 

druge blagovne znamke. Tržniki lahko pridobijo veliko informacij s posvetovanjem žensk o 

novih izdelkih na trgu (Katz in Lazarsfeld 1955, 234).  

4.4 Cena 

Cena predstavlja pomemben del marketinga, hkrati pa kakovost in podobo podjetja. 

Prodajalci jo izoblikujejo na trgu in je edina, s katero ustvarjajo prihodek, ostali trženjski 

instrumenti pa podjetju predstavljajo strošek. Cena je zelo fleksibilna, saj se jo lahko hitro 

spremeni, medtem ko ostali elementi potrebujejo za spremembo dalj časa. Na prodajno ceno 

najbolj vplivajo stroški in konkurenca, dodaten vpliv pa imajo tudi ukrepi in intervencije 

države (Potočnik 2001, 250). 

Cena produkta predstavlja kupcu enega izmed največjih dejavnikov pri nakupni odločitvi, ko 

izdelek najde v trgovini ali ga opazi v oglasu. Visoka cena večkrat odbije potrošnika od 

nakupa, lahko pa mu predstavlja visoko kakovost ali redkost izdelka. Manj podatkov o 

izdelku nam je znanih, bolj je cena relevantna informacija. Kot primer lahko navedemo, da 

luksuznih proizvodov nikakor ne smemo prodajati poceni, saj s tem unikatni materiali 

izgubijo na vrednosti in odbijejo kupca, nasprotno pa npr. znižanje cene potrošnih izdelkov 
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običajno spodbudi kupce k nakupu. Prodajalci uporabljajo tudi nezaokrožene cene, npr. 

7,99 EUR namesto 8,00 EUR, kar vzbuja pri kupcih toleranco. Lihe številke v cenah kupci 

vidijo kot prihranek, sode pa kot višji status izdelka (Kline in Ule 1996,143).  

4.5 Oglaševanje 

Potočnik (2001, 269) meni: »Oglaševanje je neosebna ali enosmerna oblika tržnega 

komuniciranja, ki poteka prek plačanega posrednika (medija).« Glavni cilji oglaševanja so: 

- pridobivanje novih kupcev (s poudarjanjem svojih prednosti pridobiti kupce od 

konkurence), 

- povečanje porabe obstoječih kupcev,  

- povečanje obiska prodajalne (posebne ugodnosti, dodatni popusti), 

- povečanje prodaje izdelka (razprodaja in najava novih izdelkov), 

- razvijanje podobe prodajaln (ustvarjati ugled in povečati zaupanje v izdelke). 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali 

storitev, ki jo plača znani naročnik. Tržniki morajo najprej določiti ciljni trg in nakupne 

motive, nato pa se začnejo ukvarjati s poglavitnimi odločitvami pri oblikovanju programa, 

poznanih tudi kot »pet M-jev«: kakšni so naloga in cilji oglaševanja, koliko denarja lahko 

porabimo, kakšno naj bo sporočilo, katere medije naj uporabimo in kako bomo ocenili 

rezultate (Kotler 2004, 590).  

Kupec postane na oglaševanje, ki ga sicer prezre, pozoren šele, ko začuti potrebo. Oglasi so si 

med seboj različni in jih lahko razdelimo na izdelke, ki jih oglasi oglašujejo, in na ciljno 

skupino potencialnih kupcev, ki so jim oglasi namenjeni (Kline in Ule 1996, 234).  

V svojem življenju vidimo več kot dva milijona televizijskih oglasov. Pri raziskavi, ki jo 

omenja Lindstrom (2009, 33), je prišlo do presenetljivih rezultatov, in sicer si povprečen 

gledalec zapomni le 2,21 oglasa izmed vseh, ki jih je kdaj koli videl. Dober opis gledanja TV-

oglasov Lindstrom primerja z zlato ribico, ki ima samo sedem sekund delujočega spomina.   

4.6 Prodajno osebje 

Prodajno osebje je v neposrednem stiku s kupci in jim z osebno prodajo omogoča optimalen 

nakup. Za izdelke, katerih uporaba zahteva določena znanja, je osebna prodaja nujna, 

pomembna pa je tudi za vsakodnevne izdelke, ki se med seboj skoraj ne razlikujejo, in nam 

lahko le prodajno osebje obrazloži razliko. Uspešen prodajalec mora biti družaben in 

iznajdljiv, včasih vztrajen, predvsem pa mora ustvarjati udobno vzdušje v prodajalni. 

Pomembno je, da kupec sprejme prodajalca kot svetovalca, zato je bistven dober osebni stik.  
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Prednosti, ki jih kupcu nudi osebna prodaja pred ostalimi komunikacijskimi kanali, so 

naslednje: 

- informiranje kupca z manj komunikacijskimi šumi, 

- s kupcem ustvari osebni stik, s tem pa možnost prilagajanja in hitrega odziva na 

različne situacije,  

- poleg poslovnega razmerja se ob osebnem stiku lahko razvije tudi prijateljsko 

razmerje. 

Lastniki dostikrat prodajalcev ne cenijo dovolj, ker so mnenja, da je izdelek prodan zaradi 

oglaševanja. Res pa je, da neodločenega kupca, ki pride v prodajalno v dvomih, lahko v 

nakup prepriča le dober prodajalec (Potočnik 2001, 319–320). 

Ob nakupu v prodajalni si prodajalec in kupec izmenjata informacije in začneta s pogajanji. 

Potrošniki, ki izdelka ne poznajo dobro, se opirajo na informacije, ki jih posreduje prodajalec, 

zato morajo uporabljati dobro strategijo prodaje. Poznamo dve strategiji, ki se ju poslužujejo 

tržniki: pri »push« (potisni) strategiji glavno vlogo odigrajo distribucijski kanali, ki so 

namenjeni privabljanju novih kupcev. Omenjena strategija se največ uporablja pri osebnem 

stiku kupca s prodajalcem, ki kupcu predstavlja glavni vir informacij. Pri »pull« (povleci) 

strategiji se povpraševanje naslovi na potrošnika, ki prek distribucije pridobi želeni izdelek 

(Kline in Ule 1996, 235).  

4.7 Prodajno mesto 

Neopredeljeni kupec se lahko odloči za nakup šele ob pozitivnih informacijah, ki jih pridobi v 

prodajalni. Z razvojem tehnologije so tudi prodajna mesta veliko bolj informativno 

prilagojena kupcem. Nekatera podjetja uvajajo računalniške zaslone, kjer potrošnik dobi hitre 

odgovore na vprašanja, ki jih iz različnih razlogov ne more ali ne želi zastaviti prodajalcu 

(Kline in Ule 1996, 234). 

Kupec izbere izdelek in prodajalno, kjer bo kupil izdelek. Prodajalno lahko izbere na tri 

načine:  

- simultano (obenem izbere izdelek in prodajalno), 

- najprej izbere izdelek, nato prodajalno (prej preveri, v kateri prodajalni ponujajo 

najcenejši izdelek), 

- najprej izbere prodajalno, nato izdelek (prodajalno izbere zaradi dobrih referenc). 

Ugled prodajalne ima pomemben vpliv, glavne dimenzije pa so po Loudon in Della Bitta 

(1993): uslužnost, stranke, fizično okolje, promocije, vzdušje v trgovini, lokacija, velikost 

prodajalne in možnost parkiranja. Kupec se velikokrat odloči za drug izdelek, kot ga je imel v 

mislih, preden je obiskal prodajalno. To so impulzivne odločitve, do katerih pride zaradi 

premalo razmišljanja v procesu, ko se kupci odločijo za nakup. Te odločitve pa so lahko tudi 
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rezultat pridobitve novih informacij o izdelku na samem kraju nakupa (Loudon in Della Bitta 

1993).  

Oblikovanje prodajaln je postalo tako pomembno, da se mu posvečajo tudi strokovnjaki. 

Oblikovane morajo biti tako, da kupcu zmanjšajo psihološki odpor, tako da se opogumi in 

pokaže zanimanje za izdelke. Sproščen kupec spremeni tudi nakupno vedenje s povečanjem 

možnosti za nakup. Pri nakupu pohištva se izraža vedno večja samostojnost kupcev. Če 

želimo, da je prodajalna uspešna in bolje oblikovana od ostalih, je treba poznati svoje ciljne 

kupce, da jim jo lahko prilagodimo. Dejstvo pa je, da samo oblikovanje prodajalne ne bo 

prineslo boljših rezultatov, pomembni so predvsem politika cen in elementi trženjskega spleta 

(Potočnik 2001, 296–297).  

4.8 Ponakupne aktivnosti (jamstvo in servis) 

Mumel (2001, 168) pravi: »Ponakupna disonanca je pomembna za tržnika zaradi tega, ker je 

lahko v primerih, ko ni razrešena (ko traja dvom dalj časa), posledica vračanja izdelka ali 

negativno vrednotenje izbire.« V vsakem primeru po nakupu izdelka preidemo v fazo 

uporabe, ki je bistvena pri vrednotenju izdelka. Po uporabi potrošnik izdelek oceni glede na 

zadovoljitev potrebe in v primeru, da z izdelkom ni bil zadovoljen, sledi negativna ocena. Ob 

opazovanju uporabe pa lahko tržniki dobijo ideje za popravke, izboljšave ali celo za nov 

izdelek. Servisna ekipa prihaja v stik s kupci po uporabi izdelka, ob tej priložnosti lahko 

veliko izve o izdelkih in zadovoljstvu kupcev, zato je pomembno, da je servisna služba 

osnovno izobražena tudi na področju medosebnih odnosov (Mumel 2001, 168).  
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5 RAZISKAVA 

V zadnjem poglavju bomo predstavili, kakšni so bili naši cilji in posledično tudi razlogi za 

pisanje diplomske naloge. Opisali smo metodo raziskave, ki smo jo izvedli med kupci 

izdelkov podjetja in prišli do rezultatov. Za metodo smo si izbrali ocenjevalno lestvico, 

rezultate pa smo za lažjo interpretacijo povzeli v tabelah in slikah. V sklepih smo razložili 

rezultate in predlagali možne rešitve za povečaje obiska posalovalnic s tem pa posledično 

izboljšanja prodaje izdelkov podjetja Slovenska postelja.  

5.1 Cilji raziskave 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kateri so najbolj in kateri najmanj pomembni nakupni 

dejavniki, ki jih zaznavajo kupci in ki vplivajo na njihovo odločitev pri nakupu izdelkov 

blagovne znamke Slovenska postelja. Na osnovi dobljenih rezultatov bomo lahko prodajni 

postopek prilagodili tako, da bomo najpomembnejšim dejavnikom v prihodnje posvečali več 

pozornosti. Z nadgradnjo in rešitvami, ki so podrobno predstavljene v sklepih, želimo 

povečati obisk poslovalnic in prodajo izdelkov blagovne znamke Slovenska postelja.  

5.2 Metoda 

Med kupci izdelkov Slovenske postelje smo izvedli ocenjevalno lestvico in dobili rezultate, z 

njihovo analizo pa smo prišli do zadanih ciljev. Ocenjevalna lestvica je bila sestavljena iz treh 

demografskih vprašanj. Prvo vprašanje je bilo, katerega spola je kupec, drugo, kolikšna je 

starost kupca, pri tretjem demografskem vprašanju pa smo jih vprašali, kateri je bil kupljen 

izdelek. V drugem delu vprašalnika je bila ocenjevalna lestvica, pred katero so bila navodila 

za reševanje. Lestvica je bila sestavljena iz osmih postavk, ki jih je kupec ovrednotil glede na 

pomembnost pri nakupu. Vsak kupec se je pred izpolnjevanjem vprašal, koliko je posamezen 

dejavnik vplival na njegovo odločitev za nakup. Dejavniki, ki jih je kupec moral razporediti 

po pomembnosti, so bili ugodna cena izdelka, priporočilo družine, prijateljev ali znancev, 

pozitivna izkušnja z izdelkom v preteklosti, zaupanja vreden prodajalec, dobro ime blagovne 

znamke, varen nakup z jamstvo in servisom, lokacija poslovalnice ali prepričljiv oglas v 

medijih. Vsaka postavka je imela lestvico pomembnosti od 1 do 8, kjer je pripisana ocena 1 

pomenila najbolj pomemben in pripisana ocena 8 najmanj pomemben dejavnik pri nakupni 

odločitvi. Vsaka ocena se je lahko pojavila oziroma uporabila samo enkrat v celotni lestvici. 

Lestvica je bila posredovana kupcem po nakupu izdelkov podjetja Slovenska postelja. 

Prodajno osebje je kupce po nakupu prosilo, da prostovoljno izpolnijo ocenjevalno lestvico. 

Nakupni dejavnik, ki je prejel najmanjše skupno število točk, je za kupce najpomembnejši, 

dejavnik s skupno najvišjim številom točk, pa je za kupce najmanj pomemben pri odločanju 

za nakup. Za anonimnost je bilo poskrbljeno, saj je kupec po koncu izpolnjevanja oddal 

lestvico v škatlo, ki je bila namenjena zgolj za raziskovalne namene pričujoče raziskave. 
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Raziskava se je izvajala v jesenskih mesecih od septembra do vključno novembra 2014 v vseh 

poslovalnicah podjetja. Te so razpršene po vsej Sloveniji (Zapuže, Kranj, Ljubljana, Koper, 

Celje, Maribor, Novo mesto), kar pomeni, da rezultati niso vezani na posamezno regijo. V 

tem obdobju je imelo podjetje 753 kupcev, ki predstavljajo populacijo. Od vseh je 

ocenjevalno lestvico izpolnilo 143 kupcev. Po pregledu smo ugotovili, da je 11 kupcev 

lestvico nepopolno izpolnilo zato smo jih izločili. Pravilno je lestvico izpolnilo 132 kupcev, 

kar je za nas predstavljajo vzorec katerega smo analizirali, rezultate pa grafično predstavili. 

5.3 Analiza in ugotovitve raziskave 

5.3.1 Spol kupcev 

 

Slika 1: Spol kupcev 

Ocenjevalno lestvico je v celoti izpolnilo 132 kupcev, 72 jih je bilo ženskega in 60 moškega 

spola. 
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5.3.2 Starost kupcev 

 

Slika 2: Starost kupcev 

Kupce smo razdelili na več starostnih skupin; največ, 51 kupcev (39 %) je bilo starih med 36 

in 50 let, 43 kupcev (32 %) je bilo starih med 21 in 35 let, 22 kupcev (17 %) je bilo starih med 

51 in 65 let, 15 kupcev (11 %) je bilo starejših od 66 let in samo 1 kupec (1 %) je bil mlajši od 

20 let.  
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5.3.3 Kupljen izdelek 

 

Slika 3: Kupljen izdelek 

Več kot polovica kupcev (56 %) je kupila ležišča, večji del druge polovice nakupov pa 

predstavljajo letvena dna (23 %), preostalih 19 % nakupov je bilo razdeljenih na vzglavnike 

(10 %) in posteljne okvirje (9 % nakupov), najmanjši delež nakupov pa se je nanašal na 

posteljnino (2 %). 
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5.3.4 Ocenjevalna lestvica 

 

Slika 4: Rezultati ocenjevalne lestvice 

Ocenjevalna lestvica je bila sestavljena tako, da je ocena 1 pomenila najbolj pomemben 

nakupni dejavnik za kupca, ocena 8 pa najmanj pomemben. Rezultati so pokazali, da kupce 

najbolj prepričata priporočilo družine, prijateljev, znancev in cena izdelka. Naslednji trije 

dejavniki so pretekle izkušnje z izdelkom, svetovanje prodajalca in dobro ime blagovne 

znamke. Ponakupne aktivnosti, ki sta jamstvo in servis kot tudi prodajno mesto oziroma 

lokacija, so za kupce manj pomembni nakupni dejavniki. Najmanj pomemben nakupni 

dejavnik za sodelujoče kupce pa predstavlja oglaševanje. Glede na to, da je marketinška 

politika podjetja »dober glas seže v deveto vas« in se na tem področju ni delalo veliko, smo 

pričakovali priporočilo na prvem in oglaševanje na zadnjem mestu. 
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Preglednica 1: Priporočila 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 31 31 

2 24 48 

3 15 45 

4 16 64 

5 15 75 

6 17 102 

7 8 56 

8 6 48 

 132 469 

V zgornji preglednici so prikazani dodeljeni glasovi najpomembnejšega nakupnega dejavnika, 

in sicer so to priporočila z najnižjim številom zbranih točk (469) in tudi dejavnik z največ 

najvišjimi ocenami (31). Novi kupci pridobijo priporočila od obstoječih kupcev, ki so izdelek 

že kupili. Obisk poslovalnice je bil za te kupce posledica pozitivnega priporočila, kar pomeni, 

da so bili obstoječi kupci s kupljenimi izdelki zadovoljni. Za podjetje je pomembno, da 

ohranja visoko kakovost izdelkov in celotne nakupne izkušnje.  

Preglednica 2: Cena 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 23 23 

2 16 32 

3 25 75 

4 29 116 

5 16 80 

6 10 60 

7 9 63 

8 4 32 

 132 481 

Na drugem mestu po številu točk je cena s 481 točkami. Zanimivo je, da je največ, kar 54 

kupcev, ceni namenilo oceno 3 oziroma 4, vendar je najnižjih ocen bolj malo, zato tako 

visoka uvrstitev. Podatek si lahko interpretiramo tako, da za kupca cena izdelka ni 

najpomembnejša, če je dobil dobro priporočilo ali ima pozitivno izkušnjo z izdelkom iz 

preteklosti. 
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Preglednica 3: Pretekle izkušnje z izdelkom 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 27 27 

2 26 52 

3 15 45 

4 12 48 

5 10 50 

6 6 36 

7 20 140 

8 16 128 

 132 526 

Med tri najpomembnejše dejavnike se je s 526 točkami uvrstil dejavnik »pretekle izkušnje z 

izdelkom«. Ta dejavnik so kupci najpogosteje ocenili z 1 in 2, kar pomeni, da ljudje najbolj 

zaupamo svojim izkušnjam. Pozitivna izkušnja, ki smo jo imeli z izdelkom, je bila bistvena za 

ponoven nakup. 

Preglednica 4: Prodajalec 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 13 13 

2 20 40 

3 24 72 

4 15 60 

5 16 80 

6 18 108 

7 16 112 

8 10 80 

 132 565 

Zaupanje prodajalcu je med dejavniki na četrtem mestu s 565 točkami. Sklepamo lahko, da je 

prodajalec redko glavni razlog za nakup, je pa velikokrat »jeziček na tehtnici«, ko stranka ni 

prepričana o nakupu, po pridobljenih informacijah, ki jih poda prodajalec, opravi nakup. 
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Preglednica 5: Blagovna znamka 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 24 24 

2 13 26 

3 17 51 

4 16 64 

5 15 75 

6 14 84 

7 15 105 

8 18 144 

 132 573 

Dobro ime blagovne znamke je zbralo 573 točk. Največ kupcev je temu dejavniku prisodilo 

prvo mesto, kar pomeni, da ima za sodelujoče blagovna znamka Slovenska postelja visok 

pomen.   

Preglednica 6: Ponakupne aktivnosti 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 5 5 

2 9 18 

3 16 48 

4 22 88 

5 24 120 

6 25 150 

7 16 112 

8 15 120 

 132 661 

Varen nakup stranke še vedno cenijo, vendar ni med prvimi najpomembnejšimi dejavniki. 

Ponakupni aktivnosti, kot sta jamstvo in servis izdelkov, predstavljata dokaj nepomemben 

dejavnik, saj je bilo skupaj pripisanih 75 glasov z ocenami od 4 do 6. Končno zbranih 661 

točk na naši lestvici uvršča ponakupne aktivnosti na šesto mesto.   
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Preglednica 7: Prodajno mesto 

Ocena Število glasov Skupaj točk 

1 4 4 

2 12 24 

3 8 24 

4 13 52 

5 28 140 

6 28 168 

7 27 189 

8 12 96 

 132 697 

Podobno kot prejšnji dejavnik tudi lokacija z zbranimi 697 točkami kupcem ne predstavlja 

najpomembnejše vloge pri odločitvi za nakup izdelkov izbranega podjetja, saj mu je bilo 

pripisanih največ število glasov z ocenami od 5 do 7. 

Preglednica 8: Oglaševanje 

Ocena Število glasov Skupaj 

1 8 8 

2 8 16 

3 11 33 

4 11 44 

5 8 40 

6 14 84 

7 21 147 

8 51 408 

 132 780 

Med vsemi osmimi izbranimi dejavniki je najmanj pomemben nakupni dejavnik oglaševanje. 

Končno število točk 780 odstopa od ostalih nakupnih dejavnikov, zato je podatek, da je kar 72 

kupcev oglaševanje postavilo na zadnji dve mesti, presenetljiv.   
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6 SKLEPI  

Na nakupno odločitev vpliva več različnih dejavnikov. Namen diplomske naloge je bil 

ugotoviti, kateri od teh dejavnikov je najvplivnejši pri nakupu izdelkov podjetja Slovenska 

postelja. Glavni cilj naloge je bil pridobiti rezultate, na osnovi katerih bi podjetje lahko 

izvedlo določene aktivnosti za povečanje obiska in s tem posledično povečalo prodajo.  

S proučevanjem literature smo v teoretičnem delu predstavili vire za nakupno odločanje in 

opisali celoten proces nakupnega odločanja. S tem smo dobili širšo sliko obravnavanega 

problema, kaj lahko vpliva na nakup izdelka. Na osnovi različnih virov literature smo izbrali 

osem nakupnih dejavnikov, za katere se je pokazalo, da imajo vpliv na proces nakupa 

izdelkov izbranega podjetja. 

V empiričnem delu smo te nakupne dejavnike zbrali v ocenjevalno lestvico, ki so jo izpolnili 

kupci izdelkov blagovne znamke Slovenska postelja. Rezultate smo analizirali in prišli do 

rezultatov. Pričevanja zaposlenih kažejo, da naj bi bilo največ kupcev tako imenovanih rednih 

strank, kar pomeni, da so izdelek v preteklosti že kupili in bili z njim zadovoljni ali pa so 

prišli zaradi priporočila osebe, ki se je v preteklosti odločila za nakup in bila z izdelkom 

zadovoljna. Rezultati so to potrdili, saj sta bila priporočilo kot najpomembnejši dejavnik in 

pozitivne izkušnje kot tretji najpomembnejši dejavnik. Bazo kupcev predstavljajo redne 

zadovoljne stranke, zato mora podjetje ohranjati kakovost na visoki ravni in s tem obdržati ter 

pridobiti nove kupce.  

Poleg kakovosti se je kot pomemben dejavnik pokazala tudi cena izdelkov, ki je na lestvici 

zasedla drugo mesto, zato mora podjetje ponujati izdelke po konkurenčnih cenah. Najti bo 

treba pravilno razmerje med kakovostjo in ceno, da kakovost ne pade in se cena ne poviša. To 

bi podjetje lahko doseglo z nižjimi maržami na izdelke, bolj ugodnimi izpogajanimi cenami 

materialov od dobaviteljev ali z iskanjem novih. Če skladiščenje ne predstavlja velikega 

stroška, lahko naročijo material v večjih količinah.  

Prodajalci so v nakupnem procesu tisti dejavnik, ki prepriča neodločenega kupca. Na naši 

ocenjevalni lestvici so se uvrstili na četrto mesto najpomembnejših dejavnikov, zato mora 

podjetje namenjati sredstva tudi izobraževanju prodajnega osebja. Za pohištvo in nakupe višje 

vrednosti je znano, da se kupci ne odločijo v trenutku, ampak se o izdelku pred odločitvijo 

dobro informirajo. V nadaljnjih raziskavah bi bilo za podjetje Slovenska postelja dobro 

ugotoviti, katere značilnosti prodajalcev so za potrošnike njihovih izdelkov najpomembnejše. 

Literatura navaja številne značilnosti prodajalca, kot na primer dostopnost, prijaznost, 

zmožnost za prepričevanje in podobno.  

Nakupni proces zajema tudi izbiro prodajalne, ki se je po oceni uvrstila na sedmo mesto, 

njena lokacija pa, kot kažejo rezultati raziskave med kupci blagovne znamke Slovenska 

postelja, ni pomemben dejavnik. S tem smo samo potrdili predpostavko, da se za nakup ležišč 
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kupci ne odločijo »mimogrede«, ampak je v ozadju celoten nakupni proces. Omenjeni rezultat 

kaže tudi to, da izboljšanje lokacij prodajaln ni eden od dejavnikov, ki bi jih morali vključiti v 

prihodnjo strategijo prodaje.  

Po mnenju kupcev je najmanj pomemben dejavnik, ki je vplival na nakup izdelkov Slovenske 

postelje, oglaševanje. Vsekakor je razlog v tem, da podjetje ne posveča veliko pozornosti 

marketingu, saj so njihova baza redni kupci. Ravno oglaševanje pa je področje, kjer so možne 

izboljšave, saj ravno zaradi dobrega marketinga konkurenčno podjetje obvladuje največji tržni 

delež v prodaji spalnih sistemov. Ob predstavitvi rezultatov podjetju so začeli graditi tudi na 

marketinški strategiji. Izdelali so nove, modernejše kataloge in optimizirali spletno stran. 

Ustvarili so novo stran na socialnem omrežju, ki ima že več kot tisoč sledilcev, začeli pa so se 

aktivno pojavljati tudi na ostalih omrežjih. Začeli so sodelovati v mednarodni nakupovalni 

skupnosti, kjer oglašujejo partnerska podjetja. Menimo, da bo k boljši prepoznavnosti 

pripomogla že aktivirana celoletna oglaševalska akcija na radiu, ki oddaja po vsej Sloveniji. 

 

Slika 5: Peter Prevc in njegovo sanjsko ležišče (sodelovanje s podjetjem Salon pohištva 

Prevc) 

Vir: Prevc, saloni pohištva, d. o. o., 2015. 

 



28 

 

Slika 6: Mednarodna nakupovalna skupnost Lyoness 

Vir: Lyoness 2015. 

Podjetje Slovenska postelja se je s svojo več kot 20-letno tradicijo že dobro uveljavilo na 

domačem trgu. Osnova njihovega poslovanja so redne in zadovoljne stranke. Glede na 

njihovo vizijo, da želijo postati vodilni na trgu, bodo svoji bazi kupcev morali dodati še nove, 

mlade, potencialne kupce, ki jih bo treba doseči z dobrim, njim prilagojenim in sodobnim 

marketingom. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Ocenjevalna lestvica dejavnikov nakupne odločitve 
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