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POVZETEK 

Diplomsko delo opisuje blagovno znamko, ki je danes največja konkurenčna prednost 
podjetja. Podrobneje smo predstavili blagovno znamko trgovca, ki v primerjavi z blagovno 

znamko proizvajalca ponuja enako kakovost za nižjo ceno. V empiričnem delu je prikazana 
študija primera trgovskih blagovnih znamk družbe Poslovni sistemi Mercator, d. d. S pomočjo 
anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je trgovska blagovna znamka Mercator dodobra 
uveljavljena ter da kupci zaupajo tej blagovni znamki. Trenutna problematika kupca je, da je 

najpomembnejši kriterij pri nakupu izdelkov za vsakodnevno uporabo cena. 

Ključne besede: blagovne znamke, trgovske znamke, proizvajalci, analiza. 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis describes a brand which is company's greatest competitive advantage. 

More specifically we presented retail brand which compared to the manufacturer brand offers 

the same quality for a lower price. Empirical part is presenting a case study of retail brands of 

the company »Poslovni sistemi Mercator d.d.« Using a questionnaire, we found that the 

commercial brand Mercator is well established, and that customers trust that brand. The 

current problems of the buyer is that the price is the morst important criteria when buying 

products for daily use. 

Keywords: brands, retail brands, manufacturers, analysis. 
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1 UVOD 

Potrošniški svet, v katerem živimo, kupca postavlja na prvo mesto in s predpostavkami, da 

»ima vedno prav« ter da so njegove želje »svete«. Ker se na trgu vsakodnevno pojavljajo novi 

ponudniki, ki želijo prevzeti kupce že uveljavljenim podjetjem, je ena izmed rešitev uvedba 

lastnih blagovnih znamk. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Blagovne znamke potrošnikom pomagajo pri odločitvah, katere izdelke bodo kupili za 

zadovoljitev svojih potreb. Med drugim pa znamke omogočajo ocenjevanje kakovosti 

predvsem takrat, ko je to edina lastnost izdelka, ki ga ločuje od drugega, substitucijskega in 

konkurenčnega izdelka. Da pa se bo kupec ponovno odločil za nakup istega izdelka, pri tem 

zelo pripomore tudi blagovna znamka (Potočnik 2002a, 207). 

V zadnjem času postajajo blagovne znamke najpomembnejši dejavnik vrednosti podjetja. 

Vsakega kupca, ki zaupa določeni blagovni znamki, je težko prepričati o nasprotnem. Proces 

zaupanja v blagovno znamko traja leta in leta. Mercator je tako v svojih 65 letih delovanja za 

marsikoga res postal »najboljši sosed«. Z razvijanjem svojih trgovskih znamk, ki so 

kakovostne in cenovno dostopne, želi svojega kupca obdržati tudi v času vzpona diskontnih 

trgovin.  

Za diplomsko delo smo podrobneje analizirali njihove trgovske znamke, in sicer Premium, 

Bio, Minute in Bonus plus. Primerjava med izbranimi znamkami je zanimiva z vidika 

potrošnika, saj smo želeli ugotoviti, kdo so kupci posamezne znamke ter kakšne so razlike 

med njihovim zaznavanjem. Predpostavljali smo, da so si njihove trgovske znamke po 

uporabnosti podobne, vendar pa so ciljne skupine različne. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

V tej smeri je bilo narejenih že kar nekaj raziskav, vendar pa se zaradi vsakodnevnih 

sprememb na trgu tudi rezultati nenehno spreminjajo. Namen diplomskega dela je bil 

primerjalno analizirati Mercatorjeve trgovske znamke Premium, Bio, Minute in Bonus plus 

ter zaznavanje kupcev teh blagovnih znamk. S pisanjem smo poskušali ugotoviti, kako je 

Mercator razvil kakovostne TBZ, ki jim potrošniki zaupajo, ter odgovoriti na vprašanje, zakaj 

se ljudje odločajo za nakup Mercatorjevih blagovnih znamk. 

Cilji, ki smo si jih v diplomski nalogi zastavili: 

- predstaviti pojem blagovne znamke, 

- predstaviti pojem trgovske blagovne znamke, 

- predstaviti družbo Poslovni sistem Mercator, d. d., 

- predstaviti in primerjati trgovske blagovne znamke Mercator, d. d., 



2 

- analizirati zaznavanje trgovskih blagovnih znamk Mercator, d. d. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev  

Diplomska naloga je oblikovana iz dveh delov. V prvem, ki je teoretični, smo preučili tujo in 

domačo literaturo ter strokovne članke, ki obravnavajo blagovne znamke. Pri tem smo 

uporabili dve metodi, in sicer metodo analize in metodo sinteze. Z metodo analize smo 

povzemali stališča drugih avtorjev ter prišli do oblikovanja novih stališč, medtem ko smo z 

metodo sinteze ugotovitve iz teorije in prakse razčlenjevali na posamezne dele. 

V drugem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo, da bi pridobili primarne podatke. 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga osebno v pisni obliki dali kupcem v trgovskih 

centrih Mercator, smo pridobili mnenje o izbranih trgovskih znamkah. V ciljno populacijo so 

bili zajeti potrošniki, ki nakupujejo v trgovinah Mercator center Šiška Ljubljana ter Mercator 

center Primskovo Kranj. Z reprezentativnim vzorcem smo poskusili zajeti čim večjo 

populacijo, in sicer smo anketirali tako dijake, študente, zaposlene, brezposelne kot tudi 

upokojence. Velikost vzorca je bila 92 naključnih odjemalcev. Podatki so predstavljeni 

grafično. 

1.4 Omejitve pri obravnavanem delu 

Pri pisanju diplomske naloge smo se srečevali z naslednjimi omejitvami: 

- Ker je Mercator trgovina široke potrošnje s 13 trgovskimi znamkami, smo se v nalogi 

omejili zgolj na štiri njihove znamke, in sicer Premium, Bio, Minute in Bonus plus. Med 

seboj smo jih primerjali zato, ker te znamke ponujajo med seboj primerljive izdelke po 

uporabnosti.  

- Ni bila narejena primerjava s trgovskimi blagovnimi znamkami drugih trgovcev.  

- Ni časovnega razmika, saj je bilo anketiranje opravljeno v nekaj dneh, tako da so rezultati 

ankete temeljili na trenutnih cenah in trenutnih nakupnih odločitvah anketirancev.  

- Težje smo našli anketirance, ker je bilo v tem času, ko smo anketirali, veliko ljudi na 

dopustu.  

- Slaba odzivnost anketirancev (nepripravljenost ljudi za sodelovanje pri anketi). 

- Nekateri anketiranci niso želeli odgovarjati na vsa zastavljena vprašanja. 

- Kljub anonimnosti ankete ljudje na anketne vprašalnike ne odgovarjajo vedno povsem 

iskreno, saj ne želijo razkriti svojih nakupnih navad, so nezaupljivi. 

- Vse odločitve v nakupovalnem procesu niso zavestne. 

- Ni časovnega razmika (npr. kako določene kampanje vplivajo na odločitve pri nakupu). 

- Ker je ravno v tem času prišlo do prodaje delnic podjetja in je večinski lastnik postalo 

podjetje Agrokor, d. d., je to zelo vplivalo na kupce in njihovo mnenje o podjetju ter s tem 

posledično niso želeli odgovarjati na vprašanja oz. so bili pri odgovarjanju zadržani. 
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2 BLAGOVNA ZNAMKA 

V literaturi najdemo več opredelitev, v nadaljevanju pa navajam nekatere med njimi. 

Potočnik (2002b, 90) ugotavlja:  

»Blagovna znamka (brand) je ime, oznaka, simbol ali katerakoli druga značilnost izdelka, ki 

določa razliko med izdelki različnih proizvajalcev. Z njo lahko označimo posamezni izdelek, 

skupino izdelkov ali vse izdelke nekega proizvajalca.« 

Vidic (2000, 124) ugotavlja:  

»Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 

prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali 

storitve od konkurenčnih.« 

De Chernatony (2002, 36) ugotavlja:  

»Blagovne znamke so kompleksne danosti, ki se sicer porajajo v trženjskih načrtih, a v resnici 

obstajajo predvsem 'v glavah' porabnikov. So predvsem posledica trajnega procesa, v katerem 

odjemalci usklajene dejavnosti v organizaciji, ki potekajo z namenom zagotavljanja nekega 

skupka vrednot, tolmačijo in ponotranjijo tako, da nadgradijo svoje življenje in da organizacija, ki 

se odziva na povratne informacije, poveča verjetnost za uspeh blagovne znamke«.  

Korelc (2010, 63) ugotavlja:  

»Blagovna znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne grafične podobe izdelka ali storitve. 

Blagovna znamka živi predvsem v glavah ljudi in srcih ljudi.« 

2.1 Opredelitev blagovne znamke 

Z blagovno znamko identificiramo proizvajalca ali izdelovalca določenega izdelka ali storitve. 

Blagovna znamka je obljuba prodajalca, da bo dosledno ponujal kupcem določene lastnosti, 

koristi in storitve. Najboljše blagovne znamke posedujejo jamstva za kakovost (Kotler 1994, 

444).  

Kotler (1994, 444–445) ugotavlja, da lahko blagovna znamka sporoča do šest pomenov: 

- Lastnosti: Kadar govorimo o blagovni znamki, nas ta nemalokrat spomni na določene 

lastnosti. Tako je za mercedesa značilno, da je dobro izdelan, dobro zasnovan, trajen, 

prestižen, ohranja visoko ceno pri predprodaji, da je hiter … Dolga leta je Mercedes 

oglaševal, da so njegovi avtomobili zasnovani in izdelani »kot noben drug avtomobil na 

svetu«. To je bila osnova pozicioniranja vseh drugih lastnosti avtomobila.   

- Koristi: Kupci pri nakupu ne kupujejo lastnosti izdelka, temveč koristi, ki mu jih ta 

ponuja. Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne ter čustvene koristi. Lastnost »trajen« 

je lahko prenesena v uporabno korist kot: »Ne bo mi treba kupiti novega avtomobila vsaki 



4 

dve leti.« Lastnost »drag« je lahko prenesena v čustveno korist kot: »Avto mi pomaga, da 

se počutim pomembnejšega in občudovanega.« Lastnost »dobro izdelan« se lahko prenese 

v uporabno in čustveno korist kot: »Ob nesreči sem varen.« 

- Vrednote: Blagovna znamka nam lahko pove tudi, kakšne vrednote ima proizvajalec. 

Tako so za mercedesa značilni visoka zmogljivost, varnost, prestiž in podobno. Tržnik 

blagovne znamke mora ugotoviti, katere skupine kupcev avtomobilov se zanimajo za te 

vrednote. 

- Kultura: V blagovni znamki je lahko tudi skrita kultura. Mercedes tako predstavlja 

germansko kulturo: organiziran, učinkovit, visoke kakovosti. 

- Osebnost: Blagovna znamka lahko nakaže tudi neko osebnost. Če bi bila blagovna 

znamka oseba, žival ali predmet, kaj bi nam prišlo na misel? Mercedes bi lahko 

predstavljal resnega šefa (osebo), leva, kralja živali (žival) ali preprosto palačo (predmet). 

Včasih blagovna znamka prevzame osebnost kakšne resnične, zelo znane osebe ali 

glasnika. 

- Uporabnik: Ta je odraz blagovne znamke, saj ceni vrednote, kulturo in osebnost izdelka. 

Presenečeni bi bili, če bi videli 20-letno tajnico, ki vozi mercedes. Za volanom bi 

pričakovali vsaj 55 let starega direktorja. 

2.1.1 Ime blagovne znamke 

Potočnik (2002a, 206) ugotavlja:  

»Če izrazimo blagovno znamko z besedami, črkami ali številkami, ki jih lahko verbaliziramo, je 

ta del blagovne znamke ime blagovne znamke.«  

S pomočjo imena razlikujemo izdelek od konkurenčnega, ime prav tako poenostavlja nakupni 

proces in izraža kakovost v očeh kupca (Potočnik 2002a, 206). 

Ime znamke podjetja ali produkta (izdelka ali storitve) je močno komunikacijsko orožje, s 

katerim ohranjamo, gradimo ali spreminjamo njeno zaznavnost na trgu. Ni naključje, ampak 

je vedno dano z namenom, in sicer da nam to ime nekaj pove (Pompe in Vidic 2008, 75). 

Pompe in Vidic (2008, 76) ugotavljata, da na ime in njegov nastanek torej vpliva vrsta 

dejavnikov, ki nas vodijo do prave odločitve. Prava odločitev pa je tista, pri kateri izbrano ime 

opravi štiri glavne naloge: 

- distancira (ustvarja drugačnost), 

- karakterizira (daje pečat osebnosti), 

- popularizira (ustvarja zapomljivost), 

- pozicionira (postavlja na enkratno mesto). 
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Ko se podjetje odloča o imenu blagovne znamke, pri tem uporablja štiri strategije, in sicer 

(Kotler 1994, 451): 

- posamično ime blagovne znamke, 

- krovno družinsko ime za vse izdelke, 

- ločena družinska imena za vse izdelke, 

- zaščitni znak podjetja, povezan s posameznim imenom izdelka. 

Strategija posamičnega imena blagovne znamke je zanimiva zato, ker podjetje ne veže 

svojega slovesa na porabnikovo sprejemanje izdelka. Če izdelek propade ali kakovost ni 

primerna, to pomeni, da ne škoduje imenu proizvajalca. Ta strategija podjetju koristi, ker 

lahko za vsak nov izdelek poišče najboljše ime. Novo ime med potrošniki povzroči zanimanje 

ter tako ne vpliva na druge izdelke tega podjetja. Slabost te strategije pa je v visokih stroških 

pri snovanju blagovnih znamk in uvajanju blagovnih znamk na trg. 

Strategija krovnega družinskega imena je zanimiva zato, ker je razvoj cenejši ter ni treba 

veliko vlagati v oglaševanje in raziskave. Tako podjetje, ki ima že uveljavljene izdelke pod že 

uveljavljeno blagovno znamko, predstavi nov izdelek. Morebitne težave lahko nastanejo, ko 

se slabosti enega izdelka ali storitve lahko prenesejo na vse izdelke ali storitve pod to 

blagovno znamko. 

Strategija ločenih družinskih imen za vse izdelke se uporablja, kadar podjetje izdeluje 

popolnoma različne izdelke. Ta strategija je zanimiva takrat, ko podjetje izdeluje izdelke 

različne kakovosti v okviru istega razreda izdelkov in želi preprečiti zamenjavo med njimi.  

Strategija zaščitnega znaka podjetja, povezanega s posameznim imenom izdelka, pa temelji 

na tem, da podjetje pri vsakem novem izdelku vključi del imena podjetja, saj tako da izdelku 

verodostojnost (Kotler 1994, 451–452; Tavčar 2000, 168). 

2.1.2 Embaliranje in etiketiranje 

Kotler (2004, 436) ugotavlja, da embaliranje opredelimo kot vse dejavnosti oblikovanja in 

izdelovanja škatle ali ovoja za izdelek. Škatla ali ovoj se imenuje embalaža, ki lahko vsebuje 

do tri ravni materialov, in sicer osnovna embalaža, sekundarna embalaža in prevozna 

embalaža. Dobro oblikovana embalaža lahko zaradi svoje pripravnosti ustvari vrednost za 

porabnika in promocijsko vrednost za proizvajalca. Različni dejavniki so pripomogli k večji 

uporabi embalaže kot trženjskega orodja, ena izmed njih je podoba podjetja in blagovne 

znamke. Embalaža tako pripomore k takojšnjemu prepoznavanju podjetja ali blagovne 

znamke.  

Pogosto se kupec odloči le na osnovi zunanjega videza izdelka, zato je embalaža zelo 

pomemben dejavnik. Embalaža naj bi bila priročna, dopadljiva, odporna, vpadljiva, barvna, 

zanimiva, posebna ... (Vombergar 2008, 7–22). 
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Osnovni namen embalaže je predvsem nositi in varovati, ohraniti vrednost in izdelek zaščititi 

ter olajšati njegovo uporabnost. Embalaža pa mora biti tudi praktična, do okolja prijazna, 

varčna s prostorom in primerna za prevoz. Takšna embalaža identificira in loči blagovno 

znamko, vzbudi pozornost, pridobi zanimanje, ustvari željo, informira … (Korelc, Musulin in 

Vidmar 2006, 74). 

2.1.3 Oglaševanje 

Dandanes sta prehrana in potrošništvo vedno močneje povezana. Hrana postaja sredstvo za 

oglaševanje in prepričevanje potrošnikov. Ker se trgovci zavedajo konkurence na trgu, veliko 

časa in denarja namenijo oglaševanju svojih izdelkov. Ker potrošniki vsakodnevno kupujejo 

hrano, je ta segment tudi zelo dobičkonosen. Prav trgovina je med najbolj oglaševanimi 

panogami, zato je konkurenca med trgovinami še toliko večja. Trgovine še vedno največ 

oglašujejo prek televizijskih oglasov, medtem ko še vedno najmanj sredstev namenijo 

internetnemu oglaševanju. Vse bolj pa narašča oglaševanje po telefonu, prek letakov in 

katalogov ter celo prek nenaslovljene pošte na dom. Več kot polovica letakov je namenjena 

lastnim blagovnim znamkam trgovcev, največ pa oglašujejo pijače, meso, mesne izdelke ter 

mleko in mlečne izdelke, med pijačami pa najbolj gazirane napitke (Vagaja 2007, po 

Vombergar 2008, 10–12). 

2.2 Strategija blagovne znamke 

Kotler (1994, 454) ugotavlja:  

»Podjetje ima na izbiro štiri strategije blagovne znamke.«  

Strategije blagovne znamke delimo na (Kotler 1994, 454): 

- širitev skupine izdelkov, 

- širitev blagovne znamke, 

- več blagovnih znamk, 

- nove blagovne znamke. 

Širitev skupine izdelkov: gre za nove artikle v isti družini izdelkov z enako blagovno znamko. 

Tako imajo dodatni artikli, ki jih podjetje predstavi kupcem, zgolj nove okuse, oblike, barve, 

dodatne sestavine, velikost embaliranja in podobno. Širitve skupin izdelkov so lahko 

»inovativne« (podjetje naredi nekaj povsem novega, še ne videnega), »jaz tudi« (posnemanje 

konkurence) ali »zapolnitvene« (drugačna velikost embalaže). 

Širitev blagovne znamke: gre za uporabo obstoječega imena blagovne znamke za vpeljavo 

izdelka v novi družini izdelkov. Dober primer je podjetje Honda, ki uporablja ime svojega 

podjetja za vrsto različnih izdelkov, kot so avtomobili, motorji, snežni topovi, kosilnice, 

ladijski motorji … Vendar pa je ta strategija tudi bolj tvegana, saj novi izdelek lahko razočara 
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kupce, s tem pa škoduje naklonjenosti kupcev do ostalih izdelkov podjetja. S pretiranim 

širjenjem lahko ime blagovne znamke izgubi poseben položaj, ki ga kupci zaznavajo. 

Več blagovnih znamk: gre za to, da podjetje vpelje dodatne blagovne znamke v isti družini 

izdelka. Tako podjetje želi zadovoljiti isto potrebo čim širšega spektra odjemalcev. Dober 

primer je podjetje P&G, ki izdeluje devet različnih blagovnih znamk pralnih praškov. Z več 

blagovnimi znamkami podjetje pridobi tudi več prostora na policah. 

Nove blagovne znamke: gre za to, da podjetje, ki vpelje izdelek v novi družini, ugotovi, da 

nobeno od obstoječih imen ni ustrezno za izdelek. 
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3 TRGOVSKA BLAGOVNA ZNAMKA 

Potočnik (2002b, 91) deli blagovne znamke na tri skupine: proizvajalčeve, trgovske in 

splošne.  

Proizvajalci razvijajo in so lastniki proizvajalčevih blagovnih znamk in praviloma vplivajo na 

njeno distribucijo, promocijo in pogosto tudi na cenovno politiko. Proizvajalčeva blagovna 

znamka (PBZ) omogoča potrošnikom, da brez težav ugotovijo proizvajalca na kateremkoli 

prodajnem mestu. Z visoko kakovostjo, promocijo, garancijami in servisiranjem poskušajo 

proizvajalci povečati povpraševanje po svojih blagovnih znamkah in si ustvariti zveste kupce.  

Trgovske blagovne znamke (TBZ) razvijajo predvsem trgovci na debelo in na drobno. 

Proizvajalec takšne blagovne znamke pogosto ni naveden na izdelku. Trgovci uporabljajo 

lastne blagovne znamke predvsem za doseganje višje marže, izboljšanje podobe prodajaln in 

učinkovitejšo promocijo. Tržni delež trgovskih blagovnih znamk se hitro povečuje zlasti na 

prehrambnem, tekstilnem in tehničnem področju. 

Splošna blagovna znamka ne navaja proizvajalca, niti drugih razlikovalnih značilnosti, ampak 

le splošno ime izdelka (npr. paradižnikov sok, papirni robčki, riž itd.). Te izdelke prodajajo 

pretežno v diskontnih prodajalnah in so bistveno cenejši od blagovnih znamk proizvajalcev ali 

trgovcev, vendar je zaupanje kupcev v kakovost čedalje manjše, zato se tudi zmanjšuje 

prodaja. Kadar proizvajalci prepustijo pravico do uporabe lastne blagovne znamke drugim 

proizvajalcem ali trgovcem, govorimo o licenčni blagovni znamki.  

3.1 Opredelitev trgovske blagovne znamke 

TBZ je blagovna znamka trgovske hiše oziroma lastna blagovna znamka prodajalca. Tako je 

bila poimenovana, da bi jo jasno ločili od PBZ (Šega 1997, 102).  

TBZ je torej blagovna znamka, ko jo uvede trgovec in je plod trgovske ustvarjalnosti. 

Običajno nosi ime trgovskega podjetja, ni pa to pravilo. Če primerjamo izdelke TBZ z izdelki 

PBZ, ugotovimo, da so prvi praviloma cenejši, saj nosijo nižje stroške embalaže in 

oglaševanja, vendar pa ob tem uživajo manjšo zvestobo kupcev. Prvotno so se TBZ začele 

pojavljati kot alternativa PBZ, z namenom oskrbovanja potrošnikov z nizkocenovnimi 

proizvodi. Značilnosti TBZ, po katerih se je razlikovala od PBZ, sta bila nizka cena in 

primerljiva kakovost izdelkov. Razvijanje »smiselnih« izdelkov, dobre in privlačne embalaže, 

gradnja osebnosti znamke, pozicioniranje … pa so dejavniki, ki so bili vidno odsotni. TBZ z 

vidika trgovca opravlja več različnih funkcij. Nižje cene lastnih blagovnih znamk glede na 

cene izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev povečujejo cenovno učinkovitost. V želji, da bi 

bile zadovoljene porabnikove potrebe in želje, oblikuje trgovec ustrezen lasten izbor izdelkov 

TBZ, posledično pa tako pridobiva ugled, povečuje zvestobo obstoječih kupcev, hkrati pa 

privablja nove. Enosmernega pravila za razvoj TBZ ni. Pri razvoju je treba skrbno proučiti 
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izbrane kriterije potrošnikov, dinamiko blagovne skupine, konkurenčne strategije v kontekstu 

globalnih, regionalnih in lokalnih trendov. Ob zagotavljanju višjih stopenj dobička in 

povečevanju donosnosti trgovcu TBZ predstavlja tudi inovativnost pri ponudbi, hkrati pa mu 

nalaga novo obveznost, varovanje blagovne znamke (Vidovič 2008, 170–182). 

Potočnik (2002a, 216) ugotavlja:  

»Trgovska blagovna znamka je v lasti ene same trgovske organizacije s strategijo, ki je usmerjena 

samo na porabnika, zvestega temu trgovcu. Izdelki, ki nosijo blagovno znamko proizvajalca, 

navadno posnemajo izdelke proizvajalčeve blagovne znamke in so distribuirani le v verigi 

trgovca. Cena izdelkov s trgovsko blagovno znamko je nižja od cene izdelkov z blagovno znamko 

proizvajalca, dobiček pa minimalen za proizvajalca in trgovca. Trgovec oglašuje izdelek, 

predvsem pa svoje podjetje.« 

Motivi trgovcev za uvedbo trgovske blagovne znamke so (Potočnik 2002a, 217): 

- večji ugled podjetja, 

- boljša pogajalska moč, 

- povečanje dobička, 

- večje lojalnosti porabnikov, 

- pridobivanje novih porabnikov, 

- prenos ugleda trgovca na izdelke s TBZ, 

- prenos ugleda PBZ na trgovca, 

- TBZ prenesejo ime trgovskega podjetja in s tem oglasno sporočilo v kupčev dom, 

- prednost pred konkurenčnimi trgovci, ki nimajo izdelkov s TBZ. 
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3.2 Prednosti in slabosti trgovskih blagovnih znamk 

Tako kot vsak izdelek ali storitev ima tudi blagovna znamka svoje prednosti in slabosti. V 

tabeli so prikazane prednosti in slabosti TBZ. Kadar se podjetje odloča za uvajanje blagovne 

znamke na trg, mora najprej pretehtati, ali bi blagovna znamka prinesla več koristi podjetju, 

kot če je ne bi imeli. 

 

Preglednica 1:   Prednosti in slabosti uvedbe TBZ  

Slabosti Prednosti 

- Izguba tržnega deleža proizvajalčeve 

blagovne znamke (»kanibalizacija«). 

- Manjša vlaganja v razvoj in raziskave 

(zanemarjanje lastne blagovne znamke). 

- Pretirano nižanje ravni cen in s tem 

padanje dobičkonosnosti. 

- Manjši interes za investitorje in lastnike. 

- Preživijo lahko le najmočnejši. 

- Izguba konkurenčne prednosti zaradi 

vlaganja v raziskave in razvoj izdelka. 

- Diskriminacija izdelkov z blagovno 

znamko proizvajalca v primerjavi s 

trgovsko blagovno znamko. 

- Boljša izraba proizvodnih zmogljivosti. 

- Prihranki zaradi ekonomije obsega. 

- Povečanje prodaje proizvajalčevih 

blagovnih znamk v dogovorjenem 

obdobju. 

- Boljša pozicija na prodajnem mestu 

trgovca, za katerega proizvaja trgovsko 

blagovno znamko. 

- Boljši partnerski odnos. 

- Racionalizacija in sprejemanje novih 

tehnologij. 

- Priložnost za manjše proizvajalce, ki si 

konkuriranja z močnimi blagovnimi 

znamkami ne morejo privoščiti. 

Vir: Potočnik 2002a, 217–218. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA MERCATOR, D. D. 

Za študijo primera smo si izbrali podjetje Poslovni sistemi Mercator, d. d., saj menimo, da je 

dober primer razvijanja lastnih blagovnih znamk. 

Poslovni sistem Mercator je nastal iz podjetja Živila Ljubljana, ki so bila ustanovljena leta 

1949. Ta pa so leta 1953 začela delovati pod imenom Mercator s sedežem podjetja v 

Ljubljani. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja se je Mercator razvijal in širil tako, da se je 

povezoval z manjšimi lokalnimi trgovskimi, industrijskimi, kmetijskimi, gostinskimi in 

storitvenimi podjetji, pri čemer so vsa ohranila samostojnost. V letu 1990 pa so se neodvisna 

podjetja združila v koncern, poimenovan Poslovni sistem Mercator. V letu 1993 je sledila 

privatizacija, ko se je začela javna prodaja delnic. Lastniki največje slovenske delniške družbe 

so postali državni skladi in mali delničarji (Zemljič idr. 2008). 

Skupina Mercator je ena izmed največjih in najuspešnejših trgovskih verig v jugovzhodni 

Evropi, hkrati pa vodilno trgovsko podjetje v Sloveniji, kjer imajo 28-odstotni tržni delež. Na 

slovenskem trgu sta konkurenčni podjetji Spar Slovenija z 22-odstotnim tržnim deležem in 

Engrotuš z 20-odstotnim tržnim deležem (Kos 2013). 

Vizija za obdobje 2013–2016 (Mercator Group 2014b): Mercator bo največji, najuspešnejši 

in najučinkovitejši trgovec v regiji.  

Ker je letos večinski lastnik podjetja postalo hrvaško podjetje Agrokor, d. d., (80,75 %) pa 

menimo, da se bo vizija za zgoraj omenjeno obdobje še spremenila, saj so kupci občutljivi pri 

spremembah na trgu, ter menimo, da bodo zastavljeno vizijo novi večinski lastniki v bodoče 

težje dosegali. 

 

Slika 1: Lastniška struktura Skupine Mercator 

Vir: Mercator Group 2014b. 

 

 



12 

Poslanstvo (Mercator Group 2014b): 

- Da bi jih zadovoljni potrošniki prepoznavali kot najboljšega trgovca, ki ponuja vse, kar 

ponuja diskont, in mnogo več. 

- Da so zaposleni z nasmehom na obrazu in žarom v očeh ključna konkurenčna prednost, ki 

bodo lahko v stabilnem okolju razvijali svoje potenciale. 

- Strmijo k stabilni lastniški strukturi, ki bo podpirala razvoj družbe na osnovi doseženih 

uspehov. 

- Da si bo Mercator prizadeval za doseganje zaupanja vseh deležnikov. 

4.1 Uvedba trgovskih blagovnih znamk v podjetju Mercator, d. d. 

Podjetje Mercator je začelo uvajati lastne blagovne znamke konec leta 1998, ko so se odločili 

za uvedbo TBZ Mercator, ki naj bi bila eden najpomembnejših elementov prodaje in 

konkurenčnosti v Mercatorju. Kupcem so želeli ponuditi cenovno zelo konkurenčne izdelke v 

primerjavi z izdelki blagovnih znamk, vendar cenovno 20–50 odstotkov ugodnejše (Kaučič 

2000, 50–52). 

Potočnik (2002a, 219) ugotavlja:  

»Mercator je z razvojem lastnih blagovnih znamk začel zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da 

prodaja izdelkov s TBZ v zadnjih 20 letih v svetu stalno narašča. Drugi razlog je, da so se v 

Sloveniji z vstopom v mednarodne trgovske verige izdelki, ki imajo TBZ, med porabniki hitro 

uveljavili.« 

Cilji uvedbe lastne TBZ so bili (Potočnik 2002a, 219–220): 

- utrditi podobo PS Mercator kot najboljšega trgovca, 

- povečati tržni delež v trgovini na drobno in 

- povečati donosnost prodaje izdelkov v tem projektu v primerjavi z drugimi izdelki v 

ponudbi. 

Sprva so se v Mercator odločili razvijati t. i. generične izdelke, ki jih potrošniki najpogosteje 

kupujejo in niso tako zelo vezani na blagovno znamko izdelovalca. Ponudili so izdelke, ki 

imajo rastoč trend prodaje in visok tržni delež v okviru svoje blagovne skupine ter so narejeni 

v Sloveniji. Tako je glavna značilnost osnovne linije M ta, da nosijo izdelki ime in znak 

Mercatorja, kar izdelkom omogoča prepoznavnost, ter jih potrošniki poenotijo z izdelki 

dnevne potrošnje. Ciljna skupina je bila širša javnost, torej vsi Mercatorjevi potrošniki, 

njihove nakupne navade pa so temeljile na kupovanju kakovostnih izdelkov po ugodni ceni, 

nezvestobi posameznim blagovnim znamkam in pripravljenost preizkusiti nekaj novega. Na 

svojo trgovsko znamko so opozorili s pomočjo oglaševalskih kampanj, in sicer so poudarili 

dejstvo, da je današnji kupec zaveden z zunanjim videzom embalaže in da je treba primerjati 

izdelke ter razliko v ceni. Poudarili so tudi, da razlika v ceni pogosto ne ustreza razliki v 

kakovosti, temveč je rezultat drugih dejavnikov, kot npr. ugled blagovne znamke. Osnovno 

linijo so kasneje nadgradili s tekstilnimi izdelki za dom in prosti čas, z otroškimi izdelki 
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Lumpi ter kozmetičnimi izdelki trgovske blagovne znamke Popolna nega (Kaučič 2000, 50–

52). 

Po zadnjem letnem poročilu Mercator za leto 2013 je podatek, da ima Mercator 3.084 

izdelkov trgovske znamke (Skupina Mercator 2014, 38). 

 

 

Slika 2: Vpeljava samostojnih blagovnih znamk 

Vir: Andoljšek 2012. 

Kot je bilo že prej omenjeno, so decembra leta 1998 uvedli prvo blagovno znamko Mercator, 

ko so v program uvrstili prvih šest izdelkov. To so bili osnovni prehrambni izdelki, kot so 

marmelada, jabolčni in pomarančni nektar, rdeča pesa, kečap in gorčica. Naslednje leto pa so 

trgu predstavili linijo M, ki združuje izdelke iz programa tekstila, v letu 2000 pa so razvili 

trgovsko blagovno znamko Popolna nega Zanj in Zanjo. Naslednje leto je bila trgu 

predstavljena TBZ Lumpi, v letu 2003 Mizica pogrni se, ki predstavlja zdravo pripravljeno 

hrano, ter ActiveLife, v naslednjih letih pa je sledila uvedba še ostalih trgovskih blagovnih 

znamk (Kaučič 2000, 50–52). 
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4.2 Značilnosti kupcev trgovskih blagovnih znamk 

Potočnik (2002a, 220) ugotavlja:  

»Kupci trgovskih blagovnih znamk so najpogosteje cenovno občutljivi in niso lojalni blagovnim 

znamkam proizvajalcev. Kupujejo izdelke z najnižjo ceno in se hitro odzivajo na promocijska 

znižanja cen. Spol in izobrazba nista pomemben dejavnik nakupnega odločanja, ampak socialni 

status (npr. mlajše družine z več otroki, upokojenci), zato tudi niso prvi kupci novih, dražjih 

izdelkov proizvajalcev, ampak spadajo med pozno večino ali zamudnike.« 

Na osnovi tega spoznanja razvija Mercator partnerski odnos s kupci po naslednjih načelih 

(Potočnik 2002a, 220): 

- vsi kupci so enaki, zato naj bo pristop do njih individualen, 

- kupci bodo praviloma naredili to, k čemur jih bomo spodbudili, 

- ceneje je ohranjati obstoječe kupce kot privabljati nove, 

- informacije med kupci se hitro širijo, zato je njihovo zadovoljstvo pogoj za trajno 

zvestobo. 

4.3 Strategija Mercatorjevih trgovskih znamk 

V podjetju Mercator so se v letu 2010 zaradi širitve trgovske mreže v države JV Evrope 

odločili za večnivojsko strategijo blagovnih znamk. To pa zato, ker so vstopali na trge, ki so 

različni tako z vidika ekonomske zrelosti kot učinkovitosti. Njihov cilj je bil približati in 
prilagoditi se kupcu ter povečati odzivnost glede ponudbe kakovostnega blaga po ustrezni 

ceni. V ta namen je bila razvita večnivojska strategija.  

 

 Mercator (Skupina Mercator 2011, 57–58):  

- premium (nadstandardni prodajni program) in vrednostna (poudarek na razmerju 

cena/kakovost) pozicija na trgu, 

- zagotavljanje nadstandardne ponudbe ter visoke ravni storitev, 

- inovativen, moderen trgovec, ki v celotnem trženjskem spletu ponuja svojim kupcem 

največjo vrednost za denar. 

 

Preglednica 2: Večnivojska strategija Mercatorjevih TBZ 

PREMIUM VALUE (vrednosti) ECONOMY (ekonomija) 

Prodajni formati zagotavljajo 

edinstveno ponudbo blaga in 

storitev, inovativen trženjski 
splet ter napredne tehnološke 
rešitve. 

Prodajni formati so osredotočeni 
na zagotavljanje najboljše 
vrednosti za denar ob atraktivni 

ter konkurenčni ponudbi blaga 
in storitev. 

Prodajni formati zagotavljajo 

najboljšo možno izbiro blaga ob 
ugodnih cenah ter zadovoljivi 

storitvi. 

Vir: Skupina Mercator 2011, 57–58. 
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Slika 3: Kako se delijo Mercatorjeve TBZ 

Vir: Andoljšek 2012. 

Kot je razvidno iz tabele, Mercator svoje blagovne znamke razvršča v štiri skupine, in sicer: 

Premium: je blagovna znamka z značilno črno embalažo, katere značilnosti so (Andoljšek 
2012): 

- potrošniki se želijo razvajati, 

- alternativa obiskovanjem restavracij, 

- sodelovanje z znanimi kuharji, restavracijami, 

- priložnost za diferenciacijo, gradnjo lojalnosti. 

Specializirane/nišne linije: so linije z dodano vrednostjo (npr. Lumpi, Bio). Njihove 

značilnosti so (Andoljšek 2012): 

- specializirane linije za posebne segmente, 

- izpostavljanje prednosti izdelka, certifikati, kontrola posebnih institucij, 

- vedno večja diverzifikacija linij (regional, special-diet, eco-friendly) sledi potrebam 

potrošnikov. 

Osrednja linija: sem spadajo samostojne linije (npr. Pekarna Grosuplje, MyBody), 

Mercatorjeva trgovska znamka ter podlinije (npr. Active Life, Ambient, Minute, Comfort). 

Njihove poglavitne značilnosti (Andoljšek 2012): 

- doživlja prenove, 
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- vključevanje potrošnikov v izbiro, 

- nosi ime trgovca, poudarja vrednote podjetja, 

- iščejo se inovacije v vonjih, okusih, pakiranjih, 

- veliko priložnosti za razvoj. 

Generična alternativa: sem spada TBZ Bonus plus, katere značilnosti so (Andoljšek 2012): 

- v danih ekonomskih razmerah cenejša alternativa, 

- izboljšana kakovost, večje zaupanje, 

- ponudba na nivoju diskontnih cen, 

- pogosto kanibalizacija z drugimi linijami, ni priložnosti za razvoj in dobiček. 

Faze razvoja trgovske znamke (Dmitrovič 1999, 72–73): 

1) Prva faza – Generični izdelki: za te je značilna vsaj 20 odstotkov nižja cena, saj so 

namenjeni cenovno občutljivim potrošnikom. Gre za t. i. »no name brand« izdelke, pri 

katerih je na embalaži napisano točno to, kar izdelek vsebuje, npr. testenine, moka, 

sladkor … Take izdelke prodaja Mercator zato, da obdrži konkurenčno ceno v primerjavi 

z diskontnimi trgovinami ter si zmanjša odvisnost od proizvajalcev (npr. Bonus plus). 

2) Druga faza – Izdelki z oznako: za te je značilna 10–20 odstotkov nižja cena, pri čemer 

večjo pozornost namenjajo kakovosti izdelkov (npr. Popolna nega, M-linija). Izdelki v tej 

fazi imajo poleg imena izdelka na embalaži odtisnjen tudi znak trgovca. 

3) Tretja faza – Izdelki pod krovno blagovno znamko Mercatorja: v tej fazi gre za 

združevanje sorodnih skupin izdelkov v podznamko trgovske znamke Mercator. Za te 

izdelke je značilno, da je kakovost ista kot pri proizvodih blagovne znamke proizvajalca, 

vendar pa se kupci odločijo za nakup zaradi privlačne kombinacije med ceno in 

kakovostjo (npr. Lumpi). 

4) Četrta faza – Premijska trgovska znamka: za te izdelke je značilno, da so to inovativni 

izdelki, usmerjeni v tržne niše in na tuje trge. Prodajalec ne poudarja cene izdelka, saj je ta 

enaka ali celo višja kot pri BZP. Poudarek je na izgradnji ugleda pri kupcih in rast tržnega 

deleža (npr. Premium, Mizica pogrni se). 

4.4 Predstavitev trgovske znamke Premium 

V letu 2009 je Mercator predstavil TBZ Premium, ki temelji na izdelkih visoke kakovosti in 

izbranih okusov. Blagovna znamka Premium je prepoznavna po črni embalaži, mnogo 

izdelkov pa poleg kakovosti odlikuje tudi oznaka zaščitenega geografskega porekla. Izdelke 

odlikujeta skrbnost, s katero so bili pridelani in predelani, ter najboljše sestavine (Mercator 

2014d). 
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4.5 Predstavitev trgovske znamke Bio 

Blagovna znamka Bio spada med specializirane linije, in sicer linije z dodano vrednostjo. 

Blagovna znamka Bio združuje izdelke, ki so pridelani po principih ekološkega kmetovanja. 

Na Mercatorjevi spletni strani predstavljajo izdelke Bio kot sveža, okusna in pristna živila, ki 

so pridelana v sožitju z naravo. 

Vsi izdelki pod okriljem blagovne znamke Bio imajo certifikat, ki zagotavlja, da (Mercator 

2014a): 

- je vsaj 95 % sestavin izdelka, ki so kmetijskega izvora, pridelanih ekološko, 

- je izdelek prišel v zaprti embalaži neposredno od pridelovalca, predelovalca ali 

pripravljavca, 

- je živilo pridelano brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, 

- živilo oziroma njegove sestavine niso podvržene ionizirajočemu sevanju, 

- izdelek nosi šifro Mercatorjevega nadzornega organa, 

- je njegova predelava podvržena kontroli. 

V Mercatorju že več kot 10 let posebno skrbnost namenjajo ekološki prehrani, in sicer z vizijo 

zadovoljiti in združiti potrošnike s sodobnim, drugačnim pogledom na prehrano, okolje in 

razmišljanje. S tovrstnim projektom želijo prispevati k povečanju ponudbe in prepoznavnosti 

izdelkov iz ekološke pridelave ter predelave in posledično prispevati k razvoju ekološke 

filozofije na trgu (UR 2011). 

4.6 Predstavitev trgovske znamke Minute 

Blagovna znamka Minute spada pod osrednjo linijo in izhaja iz prvotne znamke Mizica 

pogrni se. Izdelki te blagovne znamke so namenjeni potrošnikom, ki pri današnjem hitrem 

ritmu življenja želijo kakovostno in hitro pripravljeno hrano. Ta linija predstavlja širok in 

raznolik izbor hitro pripravljenih jedi.  

V letu 2012 so v podjetju Mercator prenovili celotni videz linije Minute, in sicer so vpeljali na 

trg vrsto izdelkov v manjših pakiranjih, s tem pa zagotovili samopostrežno prodajo in prodajo 

linije Minute tudi v manjših trgovinah. 

V linijo Minute vključujejo tri skupine izdelkov: 

- Delno oziroma polpripravljena živila, ki kupcu skrajšajo čas za pripravo obroka in so 

primerna predvsem za kupce, ki kljub pomanjkanju časa radi kuhajo in dodajajo jedem 

osebno noto, npr. marinirano meso, mleta pečenka … 

- Izdelki, ki jih je treba pogreti in so primerni za hitro pripravo glavnega obroka, npr. golaž, 

ričet … 

- Izdelki za takojšnje uživanje, kot so sveže pripravljeni sendviči, solate, rezano sadje, 

izdelki iz toploteke … 
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Vse tri zgoraj naštete skupine imajo skupno to, da so to jedi, ki imajo poudarek na okusu, in 

sicer po vzoru domače »mamine kuhe« (Mercator 2014c). 

4.7 Predstavitev trgovske znamke Bonus plus 

Blagovna znamka Bonus plus spada pod generične alternative in predstavlja enostavne, a 

kakovostne izdelke, ki zagotavljajo najnižjo ceno v Mercatorju. Trenutno ta linija vsebuje 60 

izdelkov, ki pa jih skrbno dopolnjujejo. Ti izdelki temeljijo na nižji ceni ter visoki kakovosti, 

za katero jamčijo tako proizvajalci kot strokovnjaki za varno hrano (Mercator 2014b).  
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5 ANALIZA TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK MERCATOR 

V nadaljevanju diplomske naloge sledi analiza trgovskih blagovnih znamk Mercator. 

5.1 Primerjava trgovskih znamk Mercator 

V okviru diplomske naloge je bil naš cilj primerjalno analizirati trgovske blagovne znamke 

Mercator. Kot smo že omenili, smo si za primerjavo izbrali štiri, in sicer Premium, Bio, 

Minute in Bonus plus.  

5.2 Opredelitev primarne raziskave 

V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo ankete analizirali, kako kupci zaznavajo 

Mercatorjeve trgovske blagovne znamke. Znano je, da se kupci njihovih trgovskih blagovnih 

znamk za nakup odločijo zaradi visoke kakovosti njihovih izdelkov ter ker podpirajo 

slovenske proizvajalce. 

Namen raziskave je bil odkriti, katere Mercatorjeve blagovne znamke kupci poznajo, katere 

so do sedaj že kupili, zakaj so se odločili za nakup teh ter kaj bi spremenili, da bi se še večkrat 

odločili za nakup njihovih blagovnih znamk. 

Uporabili smo primarno raziskavo s pomočjo ankete, ki sestavlja 12 vprašanj. Anketiranje 

smo izvajali med 6. in 14. avgustom 2014, in sicer v Mercator centru Primskovo Kranj in 

Mercator centru Šiška Ljubljana. Ankete so bile posredovane osebno, prav tako pa so bile po 

preteku določenega časa osebno prevzete. Poleg anket, narejenih v teh dveh trgovskih centrih, 

smo ankete razdelili še med domače, znance, prijatelje, sodelavce, da smo dobili vrnjenih 92 

anket, ki smo jih uporabili za nadaljnjo obdelavo. Pri anketiranju smo naleteli na dve težavi, 

in sicer nepopolno izpolnjene ankete ter nesodelovanje posameznikov. Prvo težavo smo 

odpravili tako, da smo vse ankete upoštevali, tudi če niso bile popolnoma izpolnjene, in smo 

tako pri vsakem vprašanju posebej navedli, koliko odstotkov anketirancev na določeno 

vprašanje ni odgovorilo. 

Sprva smo načrtovali izvedbo ankete samo v teh dveh trgovskih centrih, ker pa nam zaradi 

manj številčnega obiska kupcev v tem času ni uspelo anketirati toliko ljudi v trgovskih 

centrih, smo anketirali še domače, znance, prijatelje in sodelavce. Ker so vsi kupci 

Mercatorjevih izdelkov, menimo, da to ni vplivalo na rezultate ankete. 

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo bili pozorni, da so bila vprašanja sestavljena 

enostavno in razumljivo. Anketa je bila sestavljena iz dveh delov, in sicer na začetku 13 

vprašanj, sledili pa so demografski podatki. V prvem delu so bila vprašanja zasnovana tako, 

da so vsebovala od tri do največ deset trditev, pri čemer so anketiranci obkrožili črko pred 

ustrezno trditvijo. Dve vprašanji sta bili odprtega tipa, pri čemer so anketiranci sami podali 
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odgovor, medtem ko je bilo eno vprašanje zasnovano tako, da so anketiranci obkroževali 

trditve z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo »sploh mi ni pomembno« in 5 »zelo mi 

je pomembno«. Eno vprašanje pa je vsebovalo slike logotipov Mercatorjevih trgovskih 

blagovnih znamk, pri čemer so anketiranci obkrožili črko pred tistim logom blagovne 

znamke, ki ga poznajo. 

5.3  Analiza rezultatov 

Analiziranja zbranih podatkov smo se lotili tako, da smo analizirali dva dela, in sicer smo v 

prvem analizirali demografske podatke, v drugem pa odgovore na zastavljena vprašanja. 

Podatki so bili urejeni s pomočjo programskega paketa Microsoft Excel 2007 ter predstavljeni 

grafično. 

5.3.1 Analiza rezultatov po demografskih podatkih 

V vzorcu je bilo zajetih 92 anketirancev, od tega je v anketi sodelovalo 52 moških, kar je 

57 % anketirancev, in 40 žensk, kar je 43 % anketirancev. 

 

Slika 4: Struktura anketirancev glede na spol 

Glede na starostno strukturo spada največ anketirancev v razred od 21 do 30 let, in sicer 26 %. 

Sledi mu razred 61 ali več, in sicer je bilo takih 20 % anketirancev, 19 % se je starostno 

opredelilo od 51 do 60 let. V razredu od 41 do 50 let najdemo 15 % vprašanih, 14 % v razredu 

od 31 do 40 let, 4 % vprašanih se je starostno opredelilo do 20 let, 2 % anketirancev pa se pri 

tem vprašanju nista opredelila. 
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Slika 5: Struktura anketirancev glede na status 

Glede na statusno strukturo smo anketirance razdelili v štiri razrede. Največji razred 

predstavljajo anketiranci, ki so zaposleni, in sicer 56 %. 24 % je takih, ki so se opredelili kot 

upokojenci, ter 20 % dijakov in študentov. Takih, ki bi bili brezposelni ali ne bi odgovorili na 

zastavljeno vprašanje, ni bilo. 

Z anketo smo želeli ugotoviti, ali kupci v Mercatorjevih trgovinah opažajo njihove blagovne 

znamke. Pri zastavljenem vprašanju so bili odgovori naslednji: 98 % anketirancev je 

odgovorilo, da opažajo izdelke njihove blagovne znamke, medtem ko sta 2 % anketirancev 

odgovorila, da jih ne opažajo. Pri tem vprašanju je vseh 92 anketirancev odgovorilo na 

zastavljeno vprašanje. 

 

Slika 6: Potrošnikovo zaznavanje Mercatorjevih TBZ 
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Pri vprašanju, ki je vsebovalo slike logov štirih trgovskih blagovnih znamk, in sicer Premium, 

Bio, Minute in Bonus plus, smo poskušali izvedeti, katere od teh trgovskih blagovnih znamk 

anketiranci poznajo. 

Največ anketirancev pozna trgovsko blagovno znamko Bio, in sicer 30 %, 26 % anketirancev 

pozna trgovsko blagovno znamko Premium, 22 % anketirancev pozna trgovsko blagovno 

znamko Minute, 19 % anketirancev pa pozna trgovsko blagovno znamko Bonus plus. Pri tem 

vprašanju 3 % anketirancev niso odgovorili na zastavljeno vprašanje ali pa ne poznajo nobene 

izmed naštetih. 

 

Slika 7: Potrošnikovo poznavanje Mercatorjevih TBZ 

Pri anketiranju smo poskušali izvedeti, katere od naštetih trgovskih znamk so vprašani do 

sedaj že kupili. 

Odgovori so bili naslednji: 31 % anketirancev je do sedaj že kupilo blagovno znamko Bio, 

30 % anketirancev je kupilo blagovno znamko Premium, 19 % anketirancev je kupilo 

blagovno znamko Minute, 15 % anketirancev je kupilo blagovno znamko Bonus plus. Pri tem 

vprašanju je 4 % anketirancev odgovorilo, da niso kupili nobene od naštetih, 1 % 

anketirancev pa ni odgovoril na vprašanje. 
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Slika 8: Dosedanji nakup Mercatorjevih TBZ 

Pri naslednjih vprašanjih smo poskušali ugotoviti, zakaj so se kupci odločili za nakup 

določene trgovske blagovne znamke.  

Na vprašanje o nakupu trgovske blagovne znamke Premium je odgovarjalo 83 % 

anketirancev, in sicer se jih je 31 % odločilo za nakup zaradi kakovosti, 24 % zaradi cene, 

15 % zaradi drugih lastnosti ter 13 % zaradi kombinacije cene in kakovosti. 

 

Slika 9: Nakup TBZ Premium 

Na vprašanje o nakupu trgovske blagovne znamke Bio je odgovarjalo 72 % anketirancev, in 

sicer se jih je 31 % odločilo za nakup zaradi kakovosti, 18 % zaradi drugih lastnosti, 17 % 

zaradi kombinacije kakovosti in cene, 4 % zaradi cene. 2 % anketirancev sta pri tem vprašanju 

obkrožila vse tri možne odgovore, in sicer cena, kakovost in drugo. 
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Slika 10: Nakup TBZ Bio 

Na vprašanje o nakupu trgovske blagovne znamke Minute je odgovarjalo 52 % anketirancev. 

Pri tem se je 17 % anketirancev odločilo za nakup zaradi drugih lastnosti, 15 % zaradi cene, 

11 % zaradi kakovosti, 7 % zaradi kombinacije cene in kakovosti ter 2 % zaradi kombinacije 

cene in drugih lastnosti. 

 

 

Slika 11: Nakup TBZ Minute 

Na vprašanje o nakupu trgovske blagovne znamke Bonus plus je odgovarjalo 40 % 

anketirancev. Pri tem se jih je 26 % opredelilo, da so se za nakup odločili zaradi kakovosti, 

9 % zaradi cene ter 5 % zaradi drugih lastnosti. 
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Slika 12: Nakup TBZ Bonus plus 

Pri vprašanju o kakovosti izdelkov trgovske blagovne znamke so anketiranci podali svoje 

odgovore, saj je bilo to vprašanje odprtega tipa. Na to vprašanje je odgovorilo 98 % 

anketirancev, 2 % anketirancev pa se pri tem odgovoru nista opredelila. 

Odgovori anketirancev so bili različni, vendar še vedno med seboj dokaj povezani, zato smo 

odgovore razdelili na 18 sklopov ter jih ovrednotili: 

- 21 % anketirancev je odgovorilo »dobra«, 

- 21 % anketirancev je odgovorilo »v redu«, 

- 15 % anketirancev je odgovorilo »okej«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »v redu, samo malo predraga«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »solidna«, 

- 4 % anketirancev so odgovorili »srednje dobra«, 

- 4 % anketirancev so odgovorili »super«, 

- 4 % anketirancev so odgovorili »zadovoljiva«, 

- 3 % anketirancev so odgovorili »ne morem oceniti, ker še nisem uporabil/-a«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »vprašljiva«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »odvisno od posameznega izdelka, načeloma ni slaba«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »odvisno, katera znamka«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »primerljiva s podobnimi izdelki drugih blagovnih 

znamk«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »odvisno, kateri izdelek«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila, da zaupajo tistim znamkam, ki jih vedno kupujejo, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »odlična«. 
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Slika 13: Kakovost izdelkov TBZ Mercator 

Pri naslednjih štirih vprašanjih so anketiranci obkroževali številke od 1 do 5, pri čemer so 

ocenjevali, kako pomembni so pri njihovem nakupu Mercatorjevih blagovnih znamk 

kakovost, cena, podpiranje domačih blagovnih znamk in zaupanje v trgovino Mercator. Pri 

tem vprašanju je 1 pomenilo »sploh mi ni pomembno« in 5 »zelo mi je pomembno«. 

 

Slika 14: Kako zelo vam je pri nakupu pomembna kakovost? 

Na vprašanje o pomenu kakovosti za nakupno odločitev je odgovarjalo 96 % anketirancev, pri 

čemer je 44 % anketirancev obkrožilo odgovor 5 (zelo mi je pomembno), 31 % anketirancev 

je obkrožilo odgovor 4, 17 % odgovor 3, 2 % odgovor 2 ter 2 % anketirancev odgovor 1 

(sploh mi ni pomembno). 
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Slika 15: Kako zelo vam je pri nakupu pomembna cena? 

Na vprašanje o pomembnosti cene pri njihovem nakupu je odgovarjalo 91 % anketirancev, pri 

čemer je 41 % anketirancev obkrožilo odgovor 5 (zelo mi je pomembno), 24 % odgovor 4, 

15 % odgovor 3, 4 % odgovor 2 ter 7 % anketirancev odgovor 1 (sploh mi ni pomembno). 

 

Slika 16: Kako zelo vam je pomembno podpiranje domačih proizvajalcev? 

Na vprašanje o podpiranju domačih blagovnih znamk pri nakupu je odgovarjalo 98 % 

anketirancev, pri čemer je 33 % anketirancev obkrožilo odgovor 5 (zelo mi je pomembno), 

26 % odgovor 4, 24 % odgovor 3, 4 % odgovor 2 ter 11 % odgovor 1 (sploh mi ni 

pomembno). 
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Slika 17: Kako zelo vam je pomembno zaupanje Mercatorju? 

Na vprašanje o zaupanju Mercatorju kot trgovcu je odgovarjalo 96 % anketirancev, pri čemer 

so odgovarjali naslednje: 31 % anketirancev je obkrožilo odgovor 5 (zelo mi je pomembno), 

17 % odgovor 4, 28 % odgovor 3, 7 % odgovor 2 ter 13 % anketirancev odgovor 1 (sploh mi 

ni pomembno). 

Pri vprašanju »Ko pomislite na Mercatorjevo blagovno znamko, kaj vam ostane v spominu?« 

so vsi anketiranci odgovorili na zastavljeno vprašanje, in sicer: 19 % je odgovorilo cena, 17 % 

akcije, 16 % TV-oglasi, 15 % tiskani oglasi, 13 % označevanje v trgovini, 9 % embalaža 

izdelka, 4 % število artiklov, 3 % barva izdelka, 3 % drugo, 1 % ne vem.  

 

Slika 18: Prepoznavnost Mercatorjeve TBZ 

Sledilo je vprašanje odprtega tipa, in sicer kaj bi pri Mercatorjevih trgovskih blagovnih 

znamkah spremenili, da bi se pri nakupu še večkrat odločili zanje. Nekateri odgovori so si bili 
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med seboj zelo podobni, zato smo ponovno odgovore razdelili, in sicer na 15 sklopov ter jih 

analizirali. Odgovori so naslednji: 

- 28 % anketirancev je odgovorilo »nižje cene«, 

- 24 % anketirancev ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »nič«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »akcije«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »kakovost«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »več Mercatorjevih pik«, 

- 6 % anketirancev je odgovorilo »več domačih proizvajalcev«, 

- 4 % anketirancev so odgovorili »večja izbira, ponudba izdelkov«, 

- 4 % anketirancev so odgovorili »lepša embalaža«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »sprememba cene«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »da se ne bi prodali«, 

- 2 % anketirancev sta odgovorila »firmo«,  

- 2 % anketirancev sta odgovorila »nimam mnenja«,  

- 1 % anketirancev je odgovoril »še več Mercatorjevih trgovskih blagovnih znamk«, 

- 1 % anketirancev je odgovoril »nimam mnenja«. 

 

Slika 19: Spremembe, ki si jih želijo kupci 

Pri zadnjem vprašanju pa smo anketirance spraševali, ali bodo tudi v prihodnje kupovali 

izdelke trgovske blagovne znamke Mercator. Pri tem so vsi anketirani odgovorili na 

zastavljeno vprašanje. 78 % anketirancev je odgovorilo, da bodo tudi v prihodnje kupovali 

izdelke njihove trgovske blagovne znamke, 18 % anketirancev je obkrožilo odgovor ne vem 

ter 2 % anketirancev odgovor ne. 
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Slika 20: Prihodnje nakupne odločitve anketirancev 

5.3.2 Ugotovitve raziskave 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do nekaterih ključnih ugotovitev, in sicer da 

kupci v Mercatorjevih trgovinah opažajo njihove TBZ, od tega jih največ pozornosti nameni 

blagovnima znamkama Bio ter Premium, kar je v današnjem času povsem razumljivo, saj je 

življenjski slog potrošnikov vedno bolj nagnjen k prehrani, pridelani po principih ekološkega 

kmetovanja. Trend »bio prehrane« je vse bolj prisoten v mislih uporabnika, tu pa lahko 

omenimo tudi, da vse več kupcev stremi k temu, da kupujejo hrano, pridelano v Sloveniji, 

oziroma t. i. »domačo« hrano. Ko pa govorimo o znamki Premium, je iz ankete razvidno, da 

potrošniki posegajo po izdelkih te blagovne znamke, saj so jim visoka kakovost in posledično 

izbrani okusi izdelkov zelo pomembni. Anketiranci pa so tudi pri nakupu premium izdelkov 

občutljivi za ceno. Analiza rezultatov nam je razkrila tudi dejstvo, da veliko več potrošnikov v 

Mercatorju kupuje izdelke znamke Bio in Premium kot pa izdelke znamke Minute in Bonus 

plus.  

Pri vprašanju o odločitvi za nakup TBZ Minute so anketiranci kot poglavitni vzrok za nakup 

navedli dejstvo, da izdelkov te trgovske znamke ne kupujejo zaradi kakovosti, ampak zaradi 

drugih razlogov. Sklepamo lahko, da je vzrok za njihov nakup hiter življenjski slog, ki prinaša 

drugačne nakupne odločitve. Pri tem menimo, da ravno zaradi tega ne namenjajo veliko časa 

kuhi in raje kupijo delno oziroma polpripravljena živila, izdelke, ki jih je treba le pogreti, ali 

izdelke, ki so pripravljeni za takojšnje uživanje. 

Pri vprašanju o odločitvi za nakup TBZ Bonus plus pa so anketiranci kot poglavitni razlog za 

nakup navedli ceno. Ker je ta linija izdelkov namenjena cenovno občutljivim potrošnikom, je 

tudi cena 20 odstotkov nižja.  
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Iz ankete je razvidno, kaj je poglavitni razlog, da se kupci odločajo za nakup izdelkov vsake 

blagovne znamke, in sicer Premium in Bio zaradi kakovosti ter Minute in Bonus plus zaradi 

cene izdelkov.  

Pri vprašanju o kakovosti izdelkov Mercatorjeve TBZ se je 63 odstotkov anketirancev 

odločilo za odgovor, pri čemer so odgovarjali: dobra, okej, v redu, super, odlična. Tu lahko 

vidimo, da so kupci zadovoljni z izdelki TBZ Mercator. 

Raziskava je pokazala, da je kupcem pri nakupu najbolj pomembna kakovost (44 %), nato ji 

sledi cena (41 %), kot tretjo najpomembnejšo kategorijo so izbrali podpiranje domačih 

blagovnih znamk (33 %) in kot najmanj pomembno zaupanje Mercatorju (31 %). Tako lahko 

sklepamo, da kupcu pri nakupu ni tako zelo pomembno, ali izdelek kupi v trgovini Mercator, 

pač pa mu je bolj pomembno, da je izdelek kakovosten in cenovno dostopen. 

Raziskava je pokazala tudi to, da kupcem najbolj ostanejo v spominu cena izdelka, akcije in 

TV- ter tiskani oglasi. Za nakup pa bi se še večkrat odločili, če bi bile cene izdelkov nižje. 

Iz rezultatov ankete lahko sklepamo: 

- Da so kupci cenovno zelo občutljivi, zato mora Mercator paziti pri izbiri cene izdelkov 

svoje blagovne znamke.  

- Da je ravno cena tisti razlog, zaradi katerega se kupec odloči za nakup, če ta ni primerljiva 

s ceno izdelkov drugih ponudnikov, se kupec za nakup ne bo odločil. 

- Da je kupcu zelo pomembna tudi kakovost izdelkov, zato lahko tu Mercator drži višje 

cene izdelkov. 

- Da so izdelki TBZ Mercator dobro poznani ter je oglaševanje prek TV-oglasov in tiskanih 

oglasov dobro izpeljano. 

- Da mora podjetje Mercator še naprej spremljati odzivanje kupcev na njihove blagovne 

znamke, saj nekateri kupci menijo, da izdelki vseh štirih trgovskih blagovnih znamk niso 

kakovostni.  

- Da mora Mercator več sredstev nameniti oglaševanju trgovskih znamk Minute in Bonus 

plus, saj so ti dve znamki glede na logo anketiranci najmanj prepoznali. 
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi smo predstavili pojem blagovne znamke, kamor tudi spada trgovska 

blagovna znamka. Navajali smo različne avtorje, ki imajo različne poglede na definiranje 

blagovnih znamk, pa vendar so si enotni v tem, da je blagovna znamka ključ do konkurenčne 

prednosti podjetja. 

Mercator, katerega ustanovitev sega v leto 1949, se je v 65 letih delovanja s svojo ponudbo 

dobro približal potrebam in željam kupca. Konec leta 1998 pa so z uvedbo TBZ Mercator 

svojim kupcem ponudili cenovno konkurenčne izdelke, primerljive izdelkom blagovnih 

znamk. Cilj diplomske naloge je bil predstaviti ter primerjati štiri trgovske blagovne znamke 

Mercator ter analizirati zaznavanje kupcev teh blagovnih znamk. Prav s pomočjo osebnega 

anketiranja pa nam je uspelo poleg odgovorov na anketo dobiti tudi dodatne informacije o 

zadovoljstvu potrošnikov z blagovnimi znamkami podjetja Mercator. 

Kot je razvidno iz ankete, kupci zaupajo Mercatorju kot trgovcu, vendar pa je čedalje bolj pri 

nakupu poglavitna cena. Današnji potrošnik je dobro informiran in kljub vsakodnevnim 

oglaševanjem, ki jih je deležen tako prek spleta, televizije, reklam na dom kot promocij v 

trgovinskih centrih in drugih vrst oglaševanja, ve, kaj hoče. Življenjski stil porabnikov se 

vsakodnevno spreminja, saj se hitro spreminja tudi vse okoli nas. Vsak potrošnik razvije svoje 

nakupne navade glede na razpoložljiva prosti čas in denar, ki ga lahko potroši za nakup 

dobrin. Nakupuje v trgovini, ki najbolj ustreza njegovim potrebam in načinu nakupovanja. S 

porastom diskontnih trgovin pa mora današnji kupec še bolj razmisliti, ali mu je pomembna 

cena ali kakovost. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj trgovci, kot je Mercator, veliko časa, 

truda in inovativnosti namenijo razvoju svojih blagovnih znamk. Ker želijo zadovoljiti 

potrebe širšega spektra uporabnikov, konstantno uvajajo nove izdelke pod svojo blagovno 

znamko, ki je v zadnjem času vse bolj opažena in cenjena.  

Tako blagovne znamke trgovcev niso »slabše« v primerjavi z blagovnimi znamkami 

proizvajalcev. Nasprotno, kupci se vse bolj zavedajo, da je pomembna vsebina izdelka, in ne 

le to, kar »vidijo naše oči«, torej poznan logo, simbol ali kakšna druga oznaka, ki jo 

povezujemo z določeno blagovno znamko. Kot smo že omenili, so ravno kupci tisti, ki jim je 

najbolj pomembna kakovost izdelka, in če je ta »zavita« v lepo embalažo, je to dodaten atribut 

za nakup, vendar pa se danes kupec ne odloča zgolj na podlagi tega. Kupcu je 

najpomembnejši kakovosten izdelek, ki je tudi cenovno ugoden. 

S pomočjo raziskave smo prišli do več ugotovitev, tista, ki jo je treba najbolj izpostaviti, pa je 

ta, da bi moralo podjetje Mercator več sredstev nameniti oglaševanju in prepoznavnosti logov 

dveh svojih znamk, in sicer Minute in Bonus plus. Minute je dokaj nova trgovska znamka 

Mercatorja, saj izvira iz predhodne znamke Mizica pogrni se. Preoblikovanje znamke pa je 

prinesla tudi nov videz in novo ime znamke. Prav tako pa je tudi logo znamke Bonus plus 

dokaj neprepoznaven med kupci. Mercator tu ne namenja veliko sredstev embalaži in logu, saj 
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želi kupcem ponuditi čim cenejši izdelek. Menimo, da bi prav z oglaševanjem lahko pridobil 

še večji segment kupcev. 

V juniju 2014 je z nakupom 80-odstotnega deleža večinski lastnik Mercatorja postalo hrvaško 

podjetje Agrokor, d. d., ki pa že nakazuje prihajajoče spremembe. Tako smo lahko v zadnjih 

mesecih prek medijev zasledili določena nesoglasja med novim lastnikom in dobavitelji 

podjetja Mercator. Možno nadaljevanje raziskave v prihodnje bi tako lahko temeljilo na 

osnovi tega, ali se je v podjetju od spremembe lastništva kaj spremenilo ter ali so tudi kupci v 

trgovinah občutili kakšne spremembe. Zanimiva raziskava bi lahko bila tudi ta, da bi čez leto 

dni ponovno raziskali poznavanje blagovnih znamk ter kako pogosto kupci kupujejo TBZ 

Mercatorja, saj bi ta raziskava pokazala, ali je sprememba lastništva močno vplivala na 

blagovne znake in na kupčevo zaznavanje teh. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Sem študentka Fakultete za management Koper in v okviru svoje zaključne projektne 

naloge izvajam tržno raziskavo z naslovom »Primerjalna analiza trgovskih blagovnih 

znamk Mercator«. 

Pri raziskavi potrebujem vašo pomoč, zato vas vljudno prosim, da izpolnite to anketo. 

Anketa je anonimna. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem! 

1. Ali v Mercatorjevih trgovinah opažate izdelke njihove blagovne znamke? 

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo___ 

 

2. Katere od naštetih Mercatorjevih trgovskih blagovnih znamk poznate? (OBKROŽI 

črko pred odgovorom, možnih več odgovorov) 

a)   

b)  

c)  

d)   

 

3. Katere od naštetih Mercatorjevih trgovskih znamk ste do sedaj že kupili? (OBKROŽI 

črko pred odgovorom, možnih več odgovorov) 

a) Premium 

b) Bio 

c) Minute (bivša znamka Mizica pogrni se) 

d) Bonus plus 

e) Nobene izmed naštetih 
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Če je bil vaš odgovor nobene od naštetih, preskočite na vprašanje številka 9, če pa ste 

izbrali katerikoli drug odgovor, nadaljujte z vprašanjem 4. 

4. Zakaj ste se odločili za nakup trgovske znamke Premium? (možnih več odgovorov – 

odgovarjate le, če ste do sedaj že kupili izdelek omenjene blagovne znamke) 

a) Kakovost 

b) Cena 

c) Drugo_____ 

 

5. Zakaj ste se odločili za nakup trgovske znamke Bio? (možnih več odgovorov – 

odgovarjate le, če ste do sedaj že kupili izdelek omenjene blagovne znamke) 

a) Kakovost 

b) Cena 

c) Drugo ______ 

6. Zakaj ste se odločili za nakup trgovske znamke Minute? (možnih več odgovorov – 

odgovarjate le, če ste do sedaj že kupili izdelek omenjene blagovne znamke) 

a) Kakovost 

b) Cena 

c) Drugo ______ 

7. Zakaj ste se odločili za nakup trgovske znamke Bonus plus? (možnih več 

odgovorov – odgovarjate le, če ste do sedaj že kupili izdelek omenjene blagovne 

znamke) 

a) Kakovost 

b) Cena 

c) Drugo ______ 

8. Kakšna se vam zdi kakovost izdelkov trgovske znamke Mercator? 

Odgovor: 

 

 

 

 

9. Od 1 do 5 označite, kako pomembni so pri vašem nakupu Mercatorjevih 

blagovnih znamk kakovost, cena, podpiranje domačih blagovnih znamk in zaupanje 

v trgovino Mercator. (pri tem je 1 sploh mi pomembno in 5 zelo mi je pomembno) 
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Kakovost 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Podpiram domače blagovne znamke 1 2 3 4 5 

Zaupam Mercatorju   1 2 3 4 5 

10. Ko pomislite na Mercatorjevo trgovsko blagovno znamko, kaj vam najbolj ostane 

v spominu? 

a) TV–oglasi 

b) Tiskani oglasi 

c) Cena  

d) Označevanje v trgovini 

e) Embalaža izdelka 

f) Barva izdelka 

g) Število artiklov 

h) Akcije 

i) Drugo________ 

11. Kaj bi pri Mercatorjevih trgovskih blagovnih znamkah spremenili, da bi se pri 

nakupu še večkrat odločili zanje? 

Odgovor:________________________________________________________________ 

12. Ali boste tudi v prihodnje kupovali izdelke trgovske blagovne znamke Mercator? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

Prosim, obkrožite: 

- Spol:   M   Ž 

- Starost: do 20   od 21 do 30    od 31 do 40    od 41 do 50    od 51 do 60    61 in več 

- Status: študent/dijak     zaposlen     brezposeln     upokojenec 

Hvala! J 

 


