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POVZETEK 

Razvoj blagovnih znamk je zaradi nestabilnih razmer na trgu postal dinamičen in neskončen 

proces, ki zahteva neprestane dopolnitve ter nadgradnje, da lahko zadovolji spreminjajoče se 

potrebe in želje vedno bolj zahtevnih kupcev. Posebej start-upi so izpostavljeni številnim 

tveganjem in negotovosti, njihov uspeh pa je povezan tudi z razumevanjem blagovnih znamk 

ter strateškim pristopom k njihovemu razvoju. Novi modeli za razvoj blagovnih znamk, ki 

temeljijo na vitkem pristopu in vključujejo kupce v soustvarjanje blagovne znamke v vseh 

fazah njenega razvoja, pomagajo start-upom ustvarjati močne ter uspešne blagovne znamke. 

Praktičen model SBFunnel, sestavljen iz štirih razvojnih faz, ki tvorijo zanko, s svojim 

lijakastim pristopom upošteva pogleda notranjih in zunanjih deležnikov blagovne znamke, ki 

morata biti uravnotežena. Vsako fazo sestavljajo gradniki, s katerimi je mogoče sistematično 

razvijati blagovno znamko od vizije, kontekstnih, razvojnih in implementacijskih gradnikov 

do potrjevalnega in ocenjevalnega gradnika. Model SBFunnel smo uporabili za sistematični 

razvoj izbrane blagovne znamke start-upa s področja turizma. 

Ključne besede: blagovna znamka, razvoj blagovne znamke, start-up, vitki pristop, vitko 

znamčenje, najosnovnejša sprejemljiva znamka, SBFunnel, notranji in zunanji pogled na 

blagovno znamko. 

 

SUMMARY 

Brand development has become a dynamic as well as a never-ending process due to unstable 

market conditions requiring constant updates and upgrades in order to meet the ever-changing 

needs and aspirations of increasingly demanding customers. Start-ups are particularly exposed 

to numerous risks and lingering uncertainty where their success is related not only to 

understanding brands, but also to a strategic approach to their development. New brand-

building models based on a lean approach with involving customers in co-creation at all 

stages of its development, help start-ups to create strong and successful brands. The practical 

model SBFunnel consists of four developmental phases representing one loop in the branding 

funnel and considers the view of the internal and external stakeholders of the brand where 

both must be balanced. Each phase is composed of building blocks, which systematically 

make it possible to develop a brand all from vision, context building, development building 

and implementation building blocks to the validation and evaluation building block. The 

model SBFunnel was applied for the systematic development of a selected start-up brand in 

the field of tourism. 

Keywords: brand, brand development, startup, lean approach, lean branding, minimum viable 

brand, SBFunnel, internal and external perspectives of a brand. 
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1 UVOD 

Pristop k razvoju blagovnih znamk se spreminja zaradi sodobnih trendov, ki ustvarjajo 

nestabilne pogoje za večino podjetniških okolij, še posebej za start-upe. Globalizacija, močna 

konkurenca na globalni ravni, odpiranje meja, boljša logistika ter razvoj interneta in 

komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo hiter pretok informacij ter neprekinjeno povezavo s 

kupci, nedvomno močno vplivajo tudi na blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 19). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Blagovna znamka je po modernejših opredelitvah kompleksna entiteta, na katero je treba 

gledati dvodimenzionalno tako z vidika notranjih kot zunanjih deležnikov (Konečnik Ruzzier 

2011, 157). Močne blagovne znamke imajo edinstveno in pozitivno podobo v očeh ciljnih 

kupcev, ki predstavljajo njihove zunanje deležnike. Kupci so zadovoljni z blagovnimi 

znamkami, ki jim nudijo edinstveno izkušnjo, rešujejo njihove probleme ter izpolnjujejo 

njihove potrebe in želje. Notranji deležniki blagovne znamke, med katere spadajo podjetniki, 

managerji, skrbniki in zaposleni, pa morajo s pravilno kombinacijo večjega števila elementov 

ustvariti edinstveno zgodbo blagovne znamke, ki odgovarja tem potrebam in željam 

(Konečnik 2006, 268; Ruzzier in Ruzzier 2015, 25–27). Edinstvena zgodba povezuje produkt 

z osebno zgodbo kupcev, z določeno osebnostjo, z obljubo, ki jo daje blagovna znamka, in 

njeno pozicijo glede na konkurente (Busche 2014, 21). Za Gardnerja in Cooperja (2014, 4–9) 

blagovna znamka predstavlja odnos med organizacijo in občinstvom, ta odnos pa 

opredeljujeta kot sinhronizacijo med tem, kdo ali kaj organizacija je, in med tem, kaj želi 

občinstvo postati. Buchejeva (2014, 25) gleda na to nekoliko drugače in pravi, da mora 

blagovna znamka zgraditi most med tem, kdo so kupci in kdo želijo postati. 

Potrebe in želje kupcev se v današnjem času zelo hitro spreminjajo, zato se morajo nenehno 

razvijati tudi blagovne znamke (de Chernatony 2002; Busche 2014; Gardner in Cooper 2014; 

Ruzzier in Ruzzier 2015). Treba je razumeti, da je razvoj blagovne znamke neskončen proces, 

ki zahteva nenehno potrjevanje in ocenjevanje (Ruzzier in Ruzzier 2015, 34). Posebej start-

upi, ki jih je vsako leto več in imajo za gospodarstvo zelo pomembno vlogo (Moroni, Arruda 

in Araujo 2015, 2200; Van Le in Suh 2018), pogosto ne uspejo zaradi slabega razumevanja 

blagovnih znamk in njihovega razvoja (Ruzzier in Ruzzier 2015, 20). S pojavom vitkega 

pristopa za start-upe, ki temelji na hitrejšem in bolj učinkovitem razvoju produktov z 

odstranjevanjem vseh nepotrebnih dejavnosti in procesov (Ries 2011; Maurya 2014), so se 

pojavili tudi novi modeli za razvoj blagovnih znamk.  

Novi modeli za razvoj blagovnih znamk te obravnavajo kot razvijajočo se entiteto in v 

ospredje postavljajo kupce, ki jih vključujejo v soustvarjanje blagovne znamke (Busche 2014; 

Gardner in Cooper 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015). Današnji uporabniki so namreč zelo 

odzivni in radi soustvarjajo (Busche 2014, 4), predstavljajo pa tudi pomemben vir povratnih 
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informacij pri razvoju in izboljševanju blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 152). V 

magistrski nalogi smo predstavili in primerjali Buschejin (2014) model vitkega znamčenja 

(angl. Lean Branding), Gardnerjev in Cooperjev (2014) model vitke blagovne znamke (angl. 

Lean Brand) ter model Start-up branding lijak (angl. Startup Branding Funnel, SBFunnel) 

Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015). Skupno jim je to, da so zelo praktično usmerjeni in 

omogočajo sistematičen način razvoja blagovnih znamk. Model Buschejeve (2014, 24) in 

Gardnerja in Cooperja (2014, 69) deli razvoj blagovne znamke na trodelni cikel, ki ga 

sestavljajo razvoj, merjenje in učenje, skupaj pa tvorijo zanko. Ruzzier in Ruzzier (2015, 30–

34) sta v svoj model vključila tudi fazo preučevanja in kot temeljni gradnik blagovne znamke 

določila vizijo. Njun model je razdeljen na štiri korake, ki predstavljajo zanko, in sicer na 

preučevanje, razvoj, implementacijo ter potrjevanje in ocenjevanje. Ob prerezu zanke dobimo 

več gradnikov. Panogo, konkurente, kupce in lastno analizo avtorja uvrščata v kontekstne 

gradnike. Razvojne gradnike sestavlja zgodba blagovne znamke z lastnostmi in koristmi, 

kulturo in vrednotami, osebnostjo, skupnostmi, odnosi in ceno, ki se jo nadgradi z vizualnimi 

elementi. Implementacijske gradnike sestavljajo notranji branding, tržno komuniciranje in 

tržne poti, preko katerih razvijamo premoženje blagovne znamke (angl. brand equity); 

analiziramo ga preko potrjevalnega in ocenjevalnega gradnika. Pri vsaki naslednji iteraciji 

blagovne znamke gre ta skozi novo zanko, s katero je nato bližje končnemu kupcu, zato se 

lijak zoži. 

Model SBFunnel (Ruzzier in Ruzzier 2015) smo uporabili za predstavitev in razčlenitev 

posameznih gradnikov izbrane blagovne znamke start-upa s področja turizma. Predstavniki 

blagovne znamke pri svojem delu sicer upoštevajo pristop vitkega podjetništva, vendar je 

razvoj blagovne znamke do zdaj potekal nesistematično, zato nekateri gradniki niso bili točno 

definirani. Ker je pri razvoju blagovne znamke treba upoštevati dvodimenzionalen pogled 

nanjo, smo želeli pridobiti poglobljen vpogled in razumevanje izbrane blagovne znamke z 

vidika njenih notranjih in zunanjih deležnikov. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalno vprašanje 

Namen magistrskega dela je razumeti, kako obstoječo blagovno znamko izbranega start-up 

podjetja v trenutni razvojni fazi dojemajo notranji in zunanji deležniki. Notranji pogled na 

blagovno znamko predstavlja identiteta blagovne znamke v povezavi z notranjimi deležniki, 

zunanji pogled pa vidik uporabnikov in kupcev; imenuje se koncept premoženja blagovne 

znamke v očeh porabnikov (Konečnik 2006, 265). V primeru izbrane blagovne znamke 

notranje deležnike predstavljajo soustanovitelja in člani ekipe v start-upu, zunanje deležnike 

pa njihovi kupci in uporabniki. 

Na podlagi tega smo zastavili naslednje cilje magistrske naloge: 

 podati kritičen pregled literature; 

 raziskati poglede notranjih in zunanjih deležnikov na blagovno znamko; 
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 razviti načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke; 

 podati priporočila za prakso. 

V kvalitativni raziskavi smo odgovorili na naslednje raziskovalno vprašanje: Kakšen pogled 

na obstoječo blagovno znamko imajo njeni notranji in zunanji deležniki? 

1.3 Metodologija 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični je zasnovan na 

teoretični osnovi razvoja blagovne znamke, v katerem smo uporabili predvsem najnovejšo 

strokovno domačo in tujo literaturo. Poleg opredelitve blagovne znamke kot dinamične 

entitete smo pojasnili dvodimenzionalni pogled na blagovno znamko, predstavili nekatere 

značilnosti start-upov ter nove modele za razvoj blagovnih znamk, ki temeljijo na vitkem 

pristopu. Podrobneje smo predstavili model SBFunnel Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015), 

razvojne faze in gradnike blagovne znamke po tem modelu, ki smo jih dopolnjevali z 

ugotovitvami drugih raziskovalcev. 

Teoretičnemu delu naloge sledi empirični del, v katerem smo izvedli kvalitativno študijo 

primera, saj smo želeli pridobiti poglobljeno razumevanje in vpogled v obstoječo blagovno 

znamko, kot ga imajo njeni notranji in zunanji deležniki. Instrument za zbiranje podatkov je 

bil polstrukturiran intervju. Izvedli smo devet polstrukturiranih intervjujev, skupinski intervju 

s tremi notranjimi deležniki ter osem individualnih intervjujev z zunanjimi deležniki. Pri 

notranjih deležnikih smo izbrali namenski vzorec, v katerega smo vključili dva glavna 

predstavnika blagovne znamke in raziskovalko kot najožjo članico ekipe, pri zunanjih pa 

priložnostni vzorec, saj smo izbrali zunanje deležnike, ki so nam bili najbolj dostopni in od 

katerih smo pričakovali najbolj koristne informacije.  

V zadnjem delu magistrske naloge smo navedli ugotovitve raziskave, pripravili načrt za 

nadaljnji razvoj blagovne znamke s priporočili za prakso ter opredelili možnosti za nadaljnje 

raziskovanje. 

1.4 Omejitve in predpostavke raziskave 

Cilj kvalitativnega raziskovanja je ugotoviti, kakšno je mnenje ljudi o določeni situaciji ter 

kako in zakaj v njej na določen način ravnajo (Vogrinc 2008, 52). Omejitev študije primera je, 

da ne omogoča posploševanja, saj so vzorci majhni in niso naključni (Vogrinc 2008, 76). 

Ugotovitve opravljene raziskave torej veljajo le za primer naše blagovne znamke. 

Metodološko omejitev kvalitativne raziskave predstavlja tudi t. i. bias oziroma pristranska 

naravnanost raziskave zaradi zavestnih ali nezavednih pogledov raziskovalca. Možnost 

pristranosti obstaja posebej pri notranjih deležnikih, saj jih sestavljajo posamezniki kot 
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manjša zelo angažirana ekipa, ki je redno v stiku in že ima določena stališča, raziskovalka pa 

lahko kot najožja članica v raziskavo vstopa z določenimi pogledi in pričakovanji. 

Veljavnost raziskave smo povečali tako, da smo izvedli skupinski polstrukturiran intervju z 

notranjimi deležniki, polstrukturirane individualne intervjuje z zunanjimi deležniki, vsem 

udeležencem smo poslali tudi prepis intervjuja v predogled z možnostjo komentiranja in 

dopolnitve. 

V nalogi smo preučevali sistematičen razvoj blagovne znamke v start-upih, vse, kar je s tem 

povezano, pa smo pojasnili (blagovna znamka kot dinamična entiteta, dvodimenzionalni 

pogled na blagovno znamko, start-up, vitki pristopi).  
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2 BLAGOVNE ZNAMKE 

Blagovne znamke so postale pomemben del sodobne družbe, saj so vpletene v vse sfere 

našega življenja (Kapferer 2012, 7). Znamčenje (angl. branding) je postalo v zadnjem času 

najpomembnejša tema študij s področja trženja (Petek in Konečnik Ruzzier 2013, 61), saj 

podjetjem omogoča, da kupci identificirajo in razlikujejo njihove proizvode in storitve (Liu et 

al. 2017, 192). Dandanes so že skoraj vsi produkti označeni z imenom blagovne znamke 

(Vukasović 2013, 41). Ta predstavlja obljubo, idejo in pričakovanje kupcev o proizvodu, 

storitvi ali podjetju (Wheeler 2006, 4). Zadovoljiti mora pričakovanja kupcev, ki postajajo 

vedno bolj zahtevni (Vukasović 2013, 41). Zaradi majhnih vstopnih ovir na trg vlada kruta 

konkurenca, kupci pa imajo razcepljeno pozornost, vedno bolj specifične potrebe in lahek 

dostop do informacij (Busche 2014). Znamčenje z namenom zahteva vzpostavitev takšnih 

odnosov s kupci, ki jim prinašajo vrednost, blagovna znamka pa mora izpolnjevati obljube ter 

dosegati čustveni učinek z reševanjem problemov (Gardner in Cooper 2014, 48). Dobre 

blagovne znamke izstopajo na vedno bolj zasičenem trgu (Wheeler 2006, 4), to pa je odraz 

trdega, sistematičnega dela, ki traja daljše obdobje (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 

2013, 167). Za uspešnost blagovnih znamk v trenutnih dinamičnih razmerah na trgu je zato 

zelo pomembno razumevanje blagovnih znamk in njihov sistematični razvoj (Busche 2014; 

Gardner in Cooper 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015).  

2.1 Opredelitev blagovne znamke kot dinamične entitete 

Ameriško združenje za trženje (AMA) blagovno znamko opredeljuje kot »ime, izraz, znak, 

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

ali skupine proizvajalcev ter razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih« 

(Kotler 2004, 418). Ta opredelitev je v literaturi splošno sprejeta in predstavlja klasično 

definicijo blagovne znamke.  

Tradicionalna literatura o managementu blagovnih znamk te obravnava kot produkte ali 

organizacije, ki nosijo imena blagovnih znamk in managerjev; ti nadzirajo z blagovno 

znamko povezane dejavnosti in izide (Wider, von Wallpach in Mühlbacher 2018, 301). 

Znanstvene raziskave in trženjske prakse so se tradicionalno osredotočale na posamezne 

zainteresirane strani in na enosmerno komunikacijsko perspektivo (Kornum in Mühlbacher 

2013, 1460).  

Modernejše opredelitve pa opisujejo blagovno znamko kot kompleksno entiteto, ki zahteva 

celovitejše obravnavanje in pogled nanjo (Konečnik Ruzzier 2011, 157). De Chernatony 

(2002, 60) blagovno znamko opredeljuje tudi kot dinamično danost. Razvoj interneta je 

namreč omogočil, da lahko vsi zainteresirani deležniki prevzamejo pobudo ter s sodelovanjem 

pri ustvarjanju vrednosti vplivajo drug na drugega in na tržni uspeh podjetja (Kornum in 

Mühlbacher 2013, 1460–1461).  
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Blagovne znamke so zato postale kompleksen družbeni fenomen in se kot take tudi 

konstantno razvijajo oziroma spreminjajo (Wider, von Wallpach in Mühlbacher 2018, 304), 

saj jih različni akterji nenehno uporabljajo in preoblikujejo (Cova in Paranque 2016, 3). 

Blagovna znamka tako ni nikoli dokončna in se mora tako kot produkti neprestano razvijati 

ter prilagajati spreminjajočim se potrebam kupcev (de Chernatony 2002; Busche 2014; 

Gardner in Cooper 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015). Sooblikovanje blagovnih znamk je zaradi 

digitalnih tehnologij bolj zapleteno in manj obvladljivo (Lucarelli 2015, 26). Vloga skrbnikov 

blagovnih znamk se je zmanjšala na aktivne udeležence v načrtovanih in spontanih 

interakcijah heterogenih deležnikov, ki sooblikujejo trajno spreminjajočo se realnost blagovne 

znamke (Wider, von Wallpach in Mühlbacher 2018, 304).  

Blagovna znamka je postala področje praks in platforma, ki povezuje notranje in zunanje 

akterje, bodisi javne ali zasebne subjekte, posameznike ali podjetja (Cova in Paranque 2016, 

3). Ker so blagovne znamke postale veliko več kot samo njihovi vizualni elementi in 

kombinacija prednosti (Busche 2014; Gardner in Cooper 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015), 

zahtevajo celosten pristop do njihovega razvoja in upravljanja (de Chernatony 2002; 

Konečnik Ruzzier 2011; Busche 2014; Gardner in Cooper 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015). 

2.2 Uravnotežen pogled na blagovno znamko 

Nedavne empirične raziskave kažejo, da imajo na blagovne znamke velik vpliv vsi deležniki, 

ki sodelujejo v interakciji z njimi (Wider, von Wallpach in Mühlbacher 2018, 301). Ker gre 

pri znamčenju za interakcije in odnose tako z notranjimi kot z zunanjimi deležniki (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 23), je treba pri razvoju blagovnih znamk nanje gledati uravnoteženo in 

dvodimenzionalno (de Chernatony 2002; Konečnik 2006; Ruzzier in Ruzzier 2015).  

 

 

Slika 1: Uravnotežen pogled na blagovno znamko 

Vir: Konečnik 2006, 266 
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2.2.1 Notranji pogled na blagovno znamko – koncept identitete blagovne znamke 

Notranji pogled predstavlja vidik managerjev oziroma skrbnikov blagovne znamke in je 

imenovan koncept identitete blagovne znamke (Konečnik 2006, 265). Ukvarja se predvsem z 

oblikovanjem identitete blagovne znamke in opredeljevanjem njenega bistva v povezavi z 

notranjimi deležniki oziroma interesnimi skupinami znotraj podjetja, ki jih predstavljajo 

podjetniki, managerji, skrbniki in zaposleni (Konečnik 2006, 268). Pri pripravi tržnih strategij 

je treba najprej upoštevati vidik notranjih deležnikov (Ruzzier in Ruzzier 2015, 25). 

Pri definiranju identitete blagovne znamke, s pomočjo katere opredelimo njeno bistvo, si 

lahko pomagamo z odgovorom na vprašanje »Kdo sem?« (Kapferer 2012, 150). Poleg tega se 

je treba vprašati tudi »Zakaj obstajamo?« (Ruzzier in Ruzzier 2015, 26). 

Skrbniku blagovne znamke ta prinaša razlikovanje izdelka in njegovo pravno zaščito, 

omogoča višjo ceno, vpliva na povečanje tržnega deleža, prispeva k izgradnji podobe in 

ugleda podjetja, olajša segmentacijo trga, opravlja funkcijo trženjskega komuniciranja, 

omogoča ustvarjanje tesnejšega stika med proizvajalcem in ponudnikom ter krepi zvestobo 

kupcev (Konečnik Ruzzier 2010, 141).  

Podjetnikov pogled na blagovno znamko je veliko širši od kupčevega, saj mora veliko število 

elementov skombinirati v dobro oblikovan izdelek ali storitev, ki odgovarja na želje in 

potrebe ljudi ter rešuje njihove probleme (Ruzzier in Ruzzier 2015, 27). 

2.2.2 Zunanji pogled na blagovno znamko – koncept premoženja blagovne znamke v očeh 

porabnika 

Zunanji pogled predstavlja vidik kupcev in uporabnikov in je imenovan koncept premoženja 

blagovne znamke v očeh porabnika. Z njim analiziramo porabnikovo zavedanje, podobo, 

zaznano kakovost ter zvestobo blagovni znamki. Zunanji pogled je vedno bolj pomemben, saj 

imajo kupci in uporabniki vpliv na premoženje blagovne znamke s finančnega vidika 

(Konečnik 2006, 265). 

Kupcu blagovna znamka olajša prepoznavanje izdelka med konkurenčnimi izdelki, cenovne 

primerjave in nakup, omogoča boljšo preglednost in dostop do informacij na trgu, zagotavlja 

kakovost izdelkov in boljše prodajne storitve ter zmanjšuje občutek tveganja (Konečnik 

Ruzzier 2010, 141). 

Kupcem je pomembno, da so z blagovnimi znamkami zadovoljni in da imajo dobro 

uporabniško izkušnjo. Zadovoljstvo z blagovno znamko vpliva na njihov vnovični nakup in 

priporočila. Razumevanje in vključevanje kupcev v proces razvoja blagovne znamke je pogoj 

za njen uspeh (Ruzzier in Ruzzier 2015, 27). 
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Elementi koncepta identitete blagovne znamke in koncept njenega premoženja v očeh 

porabnika bodo podrobneje predstavljeni v nadaljevanju magistrske naloge.  
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3 RAZVOJ BLAGOVNIH ZNAMK V START-UPIH 

Znanstvena in praktična literatura ponuja veliko pristopov, ki dajejo teoretično podporo 

razvoju blagovnih znamk in ponujajo različne korake za njihov razvoj in implementacijo. 

Kljub temu, da omogočajo preoblikovanje določenih elementov, je razvoj blagovne znamke 

dolgoročna zanka, pri kateri se je treba po nekaj letih spet vrniti na začetek (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 29).  

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 21–22) sta ugotovila, da je pomemben dejavnik uspeha start-

upov prav to, kako razumejo kompleksnost blagovnih znamk. 

V nadaljevanju bomo predstavili start-upe in pomen blagovnih znamk zanje. Prikazali bomo 

tudi nekaj najnovejših modelov za razvoj blagovnih znamk v start-upih, ki temeljijo na 

vitkem pristopu in v razvoj vključujejo uporabnike. 

3.1 O start-upih in pomembnosti blagovnih znamk v start-upih 

Start-upi
1

 so skupine ljudi, ki jih povezuje želja po ustvarjanju novih in inovativnih 

produktov, ki spreminjajo življenja ljudi na bolje. Tako podjetniki kot številni avtorji imajo 

različne poglede na definicijo start-upa, iz njih pa je mogoče izluščiti nekatere skupne točke: 

miselnost, navdušenje, kulturo, vizijo, skupne cilje, učenje, poslovne modele, negotovost, 

ekipo, tveganje, nestabilne pogoje, omejena sredstva in hitro rast (Ruzzier in Ruzzier 2015, 

18). 

Ries (2011, 27) definira start-up kot institucijo ljudi, katere namen je ustvarjanje novih 

proizvodov ali storitev v pogojih ekstremne negotovosti.  

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 19) pa definirata start-up kot: »Skupino ljudi, ki deluje za 

dosego skupnega cilja ustvariti nekaj novega in vplivnega, kar vodi v prihodnost usmerjena 

vizija in potencial močne rasti, ki si deli vznemirljivo in strastno atmosfero, dela v nestabilnih 

pogojih in z velikim tveganjem za neuspeh.« 

S hitrim razvojem tehnologije se število novih start-upov vsako leto povečuje. So naraščajoči 

trend med podjetniki ne glede na starost, izobrazbo in spol (Van Le in Suh 2018). Na 

današnjem visoko konkurenčnem trgu imajo zelo pomembno vlogo zaradi mladih 

podjetnikov, ki so pripravljeni tvegati, z novimi proizvodi in storitvami pa prispevajo k 

                                                 

1
Slovenski jezikoslovci menijo, da je najprimernejši terminološki izraz za start-up »zagonsko 

podjetje« (Sekcija za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 

2012), v literaturi pa je uporabljena tudi beseda »štartnik« (Maurya 2014). 
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krepitvi gospodarstva držav (Moroni, Arruda in Araujo 2015, 2200). Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM 2018, 36) poroča, da je največja razširjenost podjetniške dejavnosti prav med 

tistimi, ki so stari 25–34 let in 35–44 let.  

 

Startup Genome in Global Entrepreneurship Network (GEN) (2018, 8) v svojem poročilu 

Global startup ecosystem report (GSER) 2018 poročajo, da globalna start-up revolucija še 

naprej raste, kar kažejo vsote naložb tveganega kapitala, ki so v letu 2017 presegle 140 

bilijonov ameriških dolarjev. Globalno start-up gospodarstvo je med leti 2015 in 2017 

doseglo 2,3 trilijone ameriških dolarjev, kar predstavlja 25,6-% rast v primerjavi z obdobjem 

2014–2016
2
. 

Kljub temu da je start-upov vsako leto več, jih večina na trgu ne obstane (Ruzzier in Ruzzier 

2015, 20; Van Le in Suh 2018). Zaradi številnih tveganj in nestabilnega okolja jih veliko 

propade že v prvih letih poslovanja (Moroni, Arruda in Araujo 2015, 2200). Propade kar 80 

% start-upov oziroma 90 % tehnoloških start-upov (Ruzzier in Ruzzier 2015, 20).  

V raziskavi CB Insights (2018), ki so jo izvedli na 101 start-upu, so ugotovili, da so 

najpogostejši razlogi za neuspešnost start-upov naslednji:  

 na trgu ni potrebe po njihovih izdelkih ali storitvah (42 %); 

 zmanjkajo jim vsa sredstva (29 %); 

 nimajo prave ekipe (23 %); 

 premaga jih konkurenca (19 %); 

 napačno postavijo cene (18 %); 

 produkt ni prijazen do uporabnika (17 %); 

 produkt nima poslovnega modela (17 %); 

 imajo slab marketing (14 %); 

 ignorirajo kupce (14 %); 

 prehitro ali prepozno lansirajo produkt na trg (13 %); 

 izgubijo fokus (13 %); 

 člani ekipe se ne razumejo med seboj ali z investitorji (13 %). 

Poleg naštetih so razlogi za neuspeh tudi to, da imajo slab »zasuk«
3
, jim primanjkuje strasti, 

jim spodleti geografska širitev, ne pridobijo financiranja in ne pritegnejo investitorjev, se 

                                                 

2
 Časovni okviri so zajeti od leta 2015 do prve polovice leta 2017 in od leta 2014 do prve polovice leta 

2016. 

3
 »Zasuk« (angl. pivot) je termin, ki ga je uvedel Eric Ries in opisuje spremembo usmeritve start-upa 

med njegovim učenjem (Maurya 2014, 10). 
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spopadejo s pravnimi izzivi, ne uporabljajo poslovne mreže, pregorijo ter neuspešno 

uresničijo »zasuk« (prav tam).  

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 21–22) sta ugotovila, da je pomemben dejavnik uspeha start-

upov prav to, ali razumejo kompleksnost blagovnih znamk. To lahko ugotovimo tudi iz zgoraj 

navedenih razlogov za neuspeh start-upov, ki so povezani tudi z blagovnimi znamkami. 

Strateški pristop k razvoju blagovnih znamk je zelo pomemben (Ruzzier in Ruzzier 2015), 

zato v nadaljevanju predstavljamo sodobne modele za razvoj blagovnih znamk, ki temeljijo 

na pristopu vitkega start-upa.  

3.2 Razvoj blagovnih znamk v start-upih z uporabo vitkega pristopa 

Kot smo že spoznali, je blagovna znamka kompleksna in razvijajoča se entiteta, zato se njen 

razvoj nikoli ne konča, ampak potrebuje nenehne spremembe ter dopolnitve. Gardner in 

Cooper (2014, 30) pravita, da potrebujemo inovacije blagovnih znamk. 

S pojavom vitkega pristopa, ki omogoča boljši in hitrejši razvoj uspešnih produktov (Ries 

2011; Maurya 2014), so se pojavili tudi novi modeli za razvoj blagovnih znamk, temelječi na 

tem pristopu. Pristop vitkega start-upa temelji na znanstveni metodologiji (Maurya 2014, 12) 

in se ga je v zadnjih letih začelo uporabljati tudi kot znanstveno metodo pri start-upih (Picken 

2017, 587). 

Ries (2011, 48) vitki pristop opredeljuje kot poskus zagona z izogibanjem ustvarjanju izgub; 

gre za vse dejavnosti in procese, ki jih ciljni kupec ne želi ali ne zahteva. Vitki pristop 

povečuje podjetniški uspeh z agilnostjo
4
, validiranim učenjem (angl. validated learning) in 

iteracijami (Gardner in Cooper 2014, 33). Vitki start-upi stremijo k temu, da čim bolj 

optimizirano porabljajo sredstva, ki jih imajo najmanj, in da porabijo čim manj časa (Maurya 

2014).  

                                                 

4
 Sposobnost hitrega prilagajanja in odzivanja na spremembe v okolju. 
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Slika 2: Pred in po ujemanju produkta in trga 

Vir: Maurya 2014, 10 

Vsak vitki start-up gre skozi tri razvojne faze. Prva faza je ujemanje problema in rešitve, 

druga faza je ujemanje produkta in trga, tretja faza pa večanje obsega. V prvi fazi nastane 

najosnovnejši sprejemljivi produkt ali NSP
5
 (angl. minimum viable product, MVP), v drugi 

fazi sledi njegovo testiranje, v tretji pa rast ali večanje obsega poslovnega modela. Pred 

ujemanjem produkta in trga so fokus start-upa validirano učenje in »zasuki«, po ujemanju 

produkta in trga pa se start-up osredotoči na rast in optimizacijo (Maurya 2014, 8–10).  

Vitko blagovno znamko (angl. lean brand) Gardner in Cooper (2014, 8) definirata kot 

blagovno znamko, ko organizacija in občinstvo dosežeta simbiotičen odnos preko skupnih 

vrednot brez nekih zunanjih aktivnosti. Če vitki start-up sledi temu, da ne ustvarja izgub s 

produkti, ki jih nihče noče, se vitka blagovna znamka izogiba ustvarjanju izgub z razvojem 

blagovne znamke, s katero nihče ne želi imeti odnosa. Z uporabo principov vitkega start-upa 

lahko razvijemo trajnostne, sprejete in strastne odnose s kupci in uporabniki, ki temeljijo na 

skupni vrednosti (Gardner in Cooper 2014).  

3.3 Predstavitev in primerjava vitkih modelov za razvoj blagovnih znamk 

Novi modeli za razvoj blagovnih znamk, ki temeljijo na vitkem pristopu, nadgrajujejo 

obstoječe, statične modele. Prilagajajo se sodobnim razmeram in hitremu toku sprememb tako 

v podjetjih kot v zunanjem okolju. Razlikujejo se tudi po tem, da postavljajo kupca v ospredje 

in ga vključujejo v soustvarjanje blagovne znamke (angl. brand co-creation). 

V nadaljevanju bomo predstavili in primerjali tri najnovejše modele za razvoj blagovnih 

znamk, ki temeljijo na vitkem pristopu in vključevanju kupcev, in sicer: 

 Lean Brand Gardnerja in Cooperja (2014); 

                                                 

5
 Tudi izraz minimalno sprejemljiv produkt ali MSP. 
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 Lean Branding Buschejeve (2014) in 

 SBFunnel Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015). 

3.3.1 Lean Brand 

Gardner in Cooper (2014, 7–8) razlagata znamčenje kot gradnjo in ohranjanje odnosov med 

organizacijo in občinstvom. Razvoj blagovne znamke (angl. brand development) je zorenje 

tega odnosa v obliki cikla, ki poteka v treh fazah: oblikovanje blagovne znamke (angl. brand-

formation), rast blagovne znamke (angl. brand-growth), management blagovne znamke (angl. 

brand-management). 

Model Lean Brand je oblikovan tako, da deluje vzporedno s pristopom vitkega start-upa. 

V vsaki fazi organizacija dosega dodano vrednost, vrzeli pa predstavljajo izzive, ki jih morajo 

start-upi preseči (Gardner in Cooper 2014, 55). 
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.  

Slika 3: Model Lean Brand 

Vir: Gardner in Cooper 2014, 56. 

Vsako podjetje začne poslovati s skupkom domnev, ki predstavljajo temeljna prepričanja, s 

katerimi bo start-up eksperimentiral in se od njih učil, zato predstavlja vrzel hipoteze prvo 

vrzel v procesu razvoja blagovne znamke. Za preskok te vrzeli je treba oblikovati hipotezo o 

čustveni vrednosti in to preveriti pri občinstvu. Naslednja vrzel je vrzel validacije oziroma 

potrjevanja, ko start-up preko validiranega učenja ugotavlja, kaj deluje in kaj ne. Start-up se 

mora izogniti skušnjavi, da razvije končne verzije elementov blagovne znamke glede na svoje 

domneve. Eksperimentiranje in pridobivanje povratnih informacij potekata preko zanke 

gradnje – merjenja – učenja, s katerimi se testira najosnovnejšo sprejemljivo znamko ali NSZ 

(angl. minimum viable brand, MVB) in omogoča popolne zavoje v zanki z minimalnim 

vložkom in najmanj potrebnega časa za razvoj (Gardner in Cooper 2014, 56–62).  
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Slika 4: Zanka za pridobivanje povratnih informacij razvoj – merjenje – učenje 

Vir: Gardner in Cooper 2014, 69. 

NSZ je sestavljena iz zgodbe, artefaktov in povabila. Zgodbo sestavljajo zgodba 

ustanoviteljev in zgodba start-upa, z njo pa je pomembno odgovoriti, zakaj blagovna znamka 

obstaja. Pri zgodbi je pomembno tudi zborno mesto oziroma skupna točka, ki predstavlja 

razlog, da se ljudje blagovni znamki pridružijo, in omogoča gradnjo dolgoročnih odnosov. 

Drugi del blagovne znamke predstavljajo artefakti, ki so izrazi zgodbe. Sem avtorja uvrščata 

simbole, vizualne izraze in doživetja. Povabilo pa sestavljajo medij, sporočilo in tržne poti 

(Gardner in Cooper 2014, 63–66, 289). 

 

Slika 5: Gradniki NSZ po modelu Lean Brand 

Vir: Gardner in Cooper 2014, 289 
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Pogoj za uspeh blagovne znamke je ujemanje produkta s trgom in blagovno znamko (angl. 

product-market-brand fit). Sinteza produkta, trga in blagovne znamka nastane kot 

kombinacija ujemanja produkta z blagovno znamko (angl. product-brand fit), ujemanja 

produkta s trgom (angl. product-market fit) in ujemanja blagovne znamke s trgom (angl. 

brand-market fit). Zadnja vrzel je vrzel rasti, ki se ukvarja s tem, kako ustvariti večje 

povpraševanje brez negativnega vpliva na obstoječo vrednost (Gardner in Cooper 2014, 70–

73). 

Gardner in Cooper (2014, 287, 293, 295) dodatno ponujata tudi druga orodja v kanvas obliki, 

ki pomagajo pri vitkem razvoju blagovne znamke in ustvarjanju strastnih odnosov s publiko: 

 The Persona Grid, ki omogoča poenostavljeno in hitro povzemanje informacij o ciljni 

publiki; 

 Lean Experiment Map za dokumentacijo razvoja med iskanjem ujemanja produkta s 

trgom in blagovno znamko in 

 Value Stream Matrix oziroma matriko toka vrednosti. 

3.3.2 Lean Branding 

Buschejeva (2014) je oblikovala model Lean Branding. Gre za od znotraj navzven usmerjen 

pristop, namenjen ustvarjanju dinamičnih blagovnih znamk, ki ustvarjajo konverzije. Opisuje 

ga kot model za razvoj blagovnih znamk, ki se prilagajajo spreminjajočim se potrebam in 

željam kupcev. Vitke blagovne znamke primerja s »kameleonskimi« znamkami (Busche 

2014, 7).  

Lean Branding (Busche 2014, 24) temelji na trodelnem ciklu, sestavljenemu iz razvoja, 

merjenja in učenja, ki skupaj tvorijo zanko. Razdeljen je na petindvajset osnovnih gradnikov 

blagovne znamke, ki so razdeljeni na zgodbo (1), simbole (2) in strategijo (3).  
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Slika 6: Model Lean Branding 

Vir: Busche 2014, 24 

Zgodbo, simbole in strategijo se razvija v razvojni fazi. Zgodba je sestavljena iz imena, izjave 

o pozicioniranju, obljube, person, uporabniške izkušnje, osebnosti in cene. Simbole blagovne 

znamke sestavljajo logotip, barvna paleta, tipografija, slikovno gradivo, poslovna vizitka, 

jamstvo in prezentacije. V sklop strateških aktivnosti spadajo marketing na družbenih 

omrežjih, vstopna spletna stran, spletna optimizacija (angl. search engine optimization, SEO), 

plačljivo oglaševanje, e-mail liste, marketinški videoposnetek, odnosi z javnostmi (angl. 

public republic, PR), vsebinski marketing oziroma blog, optimizacija nakupne točke, sistemi 

za objavljanje odzivov in partnerstva (Busche 2014, 24). 

Merjenje in testiranje razvojnih gradnikov sestavljajo resonanca, s čimer preverjamo, ali 

zgodba blagovne znamke dovolj dobro resonira z našim občinstvom, da ga privabi, sledi 

identiteta, ki odgovarja na vprašanje, ali simboli blagovne znamke pošiljajo pravo sporočilo, 

da privabijo ciljno občinstvo, ter nazadnje trakcija, ki pove, ali komunikacijska strategija 

ustvarja konverzije (Busche 2014, 24, 126). 

V zadnjem delu je podan set komponent blagovne znamke, ki se jih mora testirati na trgu. 

Preko ugotovitev v prejšnji fazi merjenja blagovne znamke se ta del ukvarja z 

repozicioniranjem, redizajniranjem in izbiro novih kanalov (Busche 2014, 24, 215–216). 

Razvoj blagovne znamke v vseh fazah pa podpirajo tudi druga praktična orodja v kanvas 

obliki in predloge, ki jih podaja Buschejeva (2014, 38–39, 46, 50, 63, 66, 90, 109, 216–217), 

in sicer: 

 Sample Field Guide za pomoč pri analiziranju uporabnikov; 

 Customer Personas za razvrščanje ključnih kupcev glede na glavne vzorce in značilnosti; 
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 Brand Journey Map za oblikovanje izkušnje, ki bi jo blagovna znamka rada ponudila; 

 Brand Storyboard za ustvarjanje zgodbe blagovne znamke; 

 Creating your logo; 

 Design Brief Template; 

 Creating Your Landing Page; 

 Press Release Template; 

 Brand Learning Log in 

 Lean Branding Map. 

3.3.3 SBFunnel 

SBFunnel Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015, 24–27) je predstavljen kot prispodoba lijaka (angl. 

funnel), na katerega se lahko pogleda z dveh perspektiv, tako s perspektive podjetnika kot tudi 

kupca. Podjetnik gleda skozi lijak s širše strani, saj mora svoje kupce dobro razumeti, pri tem 

pa upoštevati številne druge dejavnike. Kupčev pogled je precej ožji, saj sta mu ključna 

izkušnja in edinstven odnos, ki ga ima z blagovno znamko. SBFunnel postavlja v ospredje 

kupca in ga vključuje v soustvarjanje že na stopnji vizije blagovne znamke, še preden je 

izdelek na trgu. 

 

Slika 7: Faze razvoja blagovne znamke po modelu SBFunnel 

Vir: Povzeto po Ruzzier in Ruzzier 2015, 30 

Avtorja opredeljujeta štiri faze razvoja blagovne znamke v start-upu, ki upoštevajo dinamične 

razmere na sodobnem trgu, in sicer preučevanje, razvoj, implementacijo ter potrjevanje in 

ocenjevanje. Faze skupaj tvorijo zanko, ki se ponovi pri vsaki naslednji iteraciji blagovne 

znamke. V zadnji fazi razvoja podjetnik preverja pogled uporabnikov na blagovno znamko, 

zato ta dopolnjuje prve tri faze (Ruzzier in Ruzzier 2015, 30). 
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Slika 8: Gradniki blagovne znamke po modelu SBFunnel 

Vir: Ruzzier in Ruzzier 2015, 33 

Vsako zanko razvoja blagovne znamke sestavlja pet gradnikov. Temeljni gradnik predstavlja 

vizija, ki je osnova za začetek vsake podjetniške poti. Ko je vizija definirana, se začne faza 

preučevanja, v kateri podjetniki analizirajo panogo, v katero vstopajo, ter njihove konkurente. 

V fazi preučevanja poskušajo identificirati in razumeti ciljne kupce, ki lahko postanejo 

njihovi prihodnji kupci. V tej fazi je treba opredeliti tudi ključne vire (fizična, intelektualna in 

finančna sredstva ter človeške vire) ter sestaviti pravo ekipo.  

V razvojni fazi podjetniki začnejo razvijati NSZ. S pravo kombinacijo identitetnih elementov 

se oblikuje edinstveno zgodbo blagovne znamke, ki bo predstavljena z različnimi vizualnimi 

elementi (imenom, sloganom, logotipom in domeno).  

Tako v fazi preučevanja kot tudi v fazi razvoja je priporočljivo, da podjetniki povabijo svoje 

ciljne kupce k ocenjevanju idej o tem, kako in za koga razvijajo blagovno znamko. 

Notranji branding, tržno komuniciranje in tržne poti, preko katerih komuniciramo s ciljnimi 

kupci, avtorja uvrščata med implementacijske gradnike. Komunikacijsko strategijo je 

priporočljivo sproti preverjati s pomočjo in odzivi ciljnih kupcev, od katerih lahko pridobimo 

pomembne informacije za razvoj premoženja blagovne znamke, kar uvrščamo v fazo 

potrjevanja in ocenjevanja. 

Pri vsaki naslednji iteraciji blagovne znamke je start-up bližje končnemu kupcu, zato se lijak 

zoži. Kljub temu da je razvoj blagovne znamke neskončen proces, ga sestavljajo različne 

izhodiščne točke, ki zahtevajo novo iteracijo. To so lahko: predstavitev NSZ, prvi vstop na 

tržišče, vstop na mednarodne trge, nadgrajena različica blagovne znamke ali njena širitev 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 32–34). 
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3.3.4 Primerjava modelov 

Predstavljenim modelom je skupno to, da upoštevajo dvodimenzionalen pogled na blagovno 

znamko in vitki pristop, tako da lahko start-upi z minimalnim vložkom in čim hitreje ustvarijo 

čim več. Vsi trije modeli so zelo praktično usmerjeni, dinamični in upoštevajo spreminjajoče 

se potrebe trga ter poudarjajo validirano učenje, ki je del vitkega pristopa (Ries 2011, 8). Vsi 

avtorji se namreč strinjajo, da so blagovne znamke kompleksne in se morajo konstantno 

spreminjati glede na potrebe in želje kupcev. 

Največ podobnosti z Riesovim (2011) vitkim pristopom ima model Gardnerja in Cooperja 

(2014, 55), saj je pripravljen tako, da se ga uporablja vzporedno z vitkim pristopom. Trodelni 

razvojni cikel, sestavljen iz razvoja, merjenja in učenja, ki tvorijo zanko, je jedro vitkega 

pristopa (Ries, 2011, 76). Povzemata ga tako Gardner in Cooper (2014) kot tudi Buschejeva 

(2014). Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 30) razvoj blagovne znamke delita na štiri faze, ki 

tvorijo zanko, in na začetek cikla postavljata preučevanje. Model Ruzzierjeve in Ruzzierja 

(2015, 32) je edini z vizijo kot temeljnim gradnikom, ki usmerja razvoj blagovne znamke. 

Kljub temu da številni strokovnjaki s področja managementa in blagovnih znamk menijo, da 

predstavlja vizija temelj strategije blagovne znamke, Gardner in Cooper (2014, 90) menita 

nasprotno. Po njunem so vizije precenjene in pri vitkem pristopu odveč. Na trgu naj ne bi 

skoraj nikoli ustvarjale prave vrednosti, ker se kupci povezujejo z zgodbo, ne pa z vizijo.  

Gardner in Cooper (2014, 64) opredeljujeta tri gradnike NSZ, in sicer zgodbo, artefakte in 

povabilo. Podobno tudi Buschejeva (2014) gradnike blagovne znamke deli na zgodbo, 

simbole in strategijo. Buschejeva (2014, 24) kot del zgodbe v fazi razvoja blagovne znamke 

umešča tudi izjavo o pozicioniranju, ki ima nekatere podobne značilnosti kot kontekstni 

gradniki Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015, 32).  

Vsi avtorji dopolnjujejo proces razvoja blagovne znamke z nazornimi primeri iz prakse. Pri 

modelu Buschejeve (2014) je pri njegovi praktični usmerjenosti mogoče čutiti oblikovalsko in 

marketinško poklicno ozadje avtorice, saj je zasnovan na podlagi njenih izkušenj in 

sodelovanja z internetnimi start-upi. Ruzzier in Ruzzierjeva (2015) sta pri razvoju modela 

sodelovala s številnimi start-upi kot soustvarjalci modela, tako da sta tudi pri zasnovi že 

uporabljala njegove principe. Tudi Gardnerjev in Cooperjev (2014) model je nastal s pomočjo 

skupnosti. 

Glavne razlike med posameznimi modeli za razvoj blagovnih znamk predstavljamo v spodnji 

preglednici.  
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Preglednica 1: Primerjava vitkih modelov za razvoj blagovnih znamk 

Avtor/ja 
Faze razvoja blagovne 

znamke 
Ključni in posamezni gradniki blagovne znamke 

Gardner in 

Cooper 

(2014) 

1. Razvoj. 

2. Merjenje. 

3. Učenje. 

1. Zgodba: prepričanja in vrednote, zborno mesto, 

start-upov “zakaj”. 

2. Artefakti: občutki z interakcijo, doživetje, 

vizualni elementi. 

3. Povabilo: medij, sporočilo, kanali. 

Busche 

(2014) 

1. Razvoj. 

2. Merjenje. 

3. Učenje. 

1. Zgodba: ime, izjava o pozicioniranju, obljuba, 

persone, uporabniška izkušnja, osebnost in cena. 

2. Simboli: logotip, barvna paleta, tipografija, 

slikovno gradivo, poslovna vizitka, jamstvo in 

prezentacije. 

3. Strategija: marketing na družbenih omrežjih, 

vstopna spletna stran, SEO, plačljivo oglaševanje, 

e-mail liste, marketinški videoposnetek, PR, 

vsebinski marketing oziroma blog, optimizacija 

nakupne točke, sistemi za objavljanje odzivov in 

partnerstva. 

Ruzzier in 

Ruzzier 

(2015) 

1. Raziskava. 

2. Razvoj. 

3. Implementacija. 

4. Potrjevanje in 

ocenjevanje. 

1. Temeljni gradnik: vizija. 

2. Kontekstni gradniki: panoga, kupci, konkurenti in 

lastna analiza. 

3. Razvojni gradniki: zgodba in vizualni elementi. 

4. Implementacijski gradniki: notranji branding, 

tržno komuniciranje in tržne poti. 

5. Potrjevalni in ocenjevalni gradnik: vrednost 

blagovne znamke. 

Vir: Busche 2014, 24; Gardner in Cooper 2014, 289; Ruzzier in Ruzzier 2015, 30–33. 

Ruzzier in Ruzzier (2015, 32) sta edina, ki sta kot temeljni gradnik blagovne znamke določila 

vizijo. V svoj model sta vključila tudi preučevanje, s katerim definiramo kontekstne gradnike. 

Štiridelni razvojni cikel se nam zdi bolj celovit in bolj logičen, predvsem zaradi umestitve 

preučevalne faze. Taka razčlenitev se nam zdi pomembna, saj se strinjamo z avtorjema, da je 

preučevanje osnova za pripravo dobre razvojne strategije (Ruzzier in Ruzzier 2015, 44). Faze 

razvoja blagovne znamke po modelu SBFunnel so jasno povezane z gradniki in elementi 

posameznih gradnikov, ki jih sestavljajo. Z lijakom predstavljena struktura modela je 

razumljiva, proces pa zelo fluiden, zato bomo pri razvoju blagovne znamke sledili temu 

modelu.  
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4 SBFUNNEL 

Model za razvoj blagovnih znamk SBFunnel omogoča razumevanje, v katero smer se mora 

razviti blagovna znamka z upoštevanjem štirih korakov, ki predstavljajo zanko v lijaku 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 29). V nadaljevanju bomo po strukturi SBFunnel podrobneje 

predstavili posamezne gradnike blagovne znamke, kot jih predlagata avtorja. 

4.1 Temeljni gradnik – Vizija 

Kapferer (2012, 32) pravi, da je blagovna znamka dolgoročna vizija. Vizija, ki jo Ruzzier in 

Ruzzier (2015, 38) definirata kot »v prihodnost usmerjeno izjavo, ki postavlja blagovno 

znamko v prihodnost ter usmerja njen razvoj«, predstavlja temeljni gradnik razvoja blagovne 

znamke. Tudi start-upi, s katerimi sta avtorja sodelovala, so svojo podjetniško pot začeli prav 

z vizijo. Ta je običajno opredeljena zelo na široko in povezana s cilji start-upa.  

Strateško in dolgoročno usmerjeni vizija in cilji so pri start-upih vodilni instrument njihovega 

delovanja (Moroni, Arruda in Araujo 2015, 2200). Vizija usmerja start-upe k njihovemu cilju 

– ustvariti uspešno podjetje, ki bo spremenilo svet (Ries 2011, 22).  

Vizija se pogosto pojavi zaradi prepoznane priložnosti na trgu ali kot rešitev problema, v 

veliko primerih pa izhaja iz sanj start-up ekipe (Ruzzier in Ruzzier 2015, 38). Vizija pomeni 

vizualizacijo ali celo sanjarjenje o možnem vplivu blagovne znamke na življenje kupca in na 

njegovo obnašanje v prihodnosti (Ruzzier in Ruzzier 2015, 39). Treba pa se je tudi zavedati, 

da začetna vizija v veliki meri nastane na podlagi nepreverjenih domnev (Maurya 2014, 4). 

De Chernatony (2002, 52) opredeljuje tri med seboj povezane sestavine, ki sestavljajo močno 

vizijo blagovne znamke: 

 prihodnje okolje, ki ga želimo ustvariti z blagovno znamko; 

 smisel blagovne znamke, tj. razlog za njen obstoj (poleg dobička) in 

 vrednote, ki bodo značilne za blagovno znamko. 

Start-upi lahko večkrat spremenijo produkte in strategijo, vendar se glavna vizija le redko 

spreminja (Ries 2011, 23). Ruzzier in Ruzzier (2015, 39) pa ugotavljata, da se lahko vizijo z 

iteracijami prilagodi glede na odzive kupcev. Avtorja ugotavljata tudi, da je vizija v številnih 

primerih združena ali celo zamenjana s poslanstvom (angl. mission), ki definira razlog obstoja 

blagovne znamke in je zato najpomembnejši element njene filozofije. V primerjavi z vizijo je 

poslanstvo bolj dinamično in manj usmerjeno v prihodnost (Ruzzier in Ruzzier 2015, 40). Pri 

oblikovanju vizije ali poslanstva blagovne znamke si lahko start-upi pomagajo z naslednjimi 

vprašanji (Ruzzier in Ruzzier 2015, 41): 

 Kam bi radi šli?  

 Kaj bi radi postali?  
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 Zakaj blagovna znamka obstaja? 

4.2 Kontekstni gradniki 

Kontekstni gradniki, ki so del faze preučevanja, so pomembni za postavitev ozadja in 

pozicioniranje ideje v primeren kontekst (Ruzzier in Ruzzier 2015, 46). Start-upi morajo 

razumeti, kaj se dogaja na trgu, poznati trende in specifike posamezne panoge, razumeti ciljne 

kupce in njihovo obnašanje, poznati konkurente, razumeti prednosti in slabosti start-upa, 

sestaviti pravo ekipo in pridobiti sredstva za razvoj blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 

2015, 66–69). 

4.2.1 Panoga 

Izbira panoge predstavlja eno izmed prvih strateških odločitev podjetnikov, saj značilnosti 

panoge, posebnosti in potencial zelo vplivajo na uspeh start-upa (Ruzzier in Ruzzier 2015, 

46).  

Zaradi globalizacije ter informacijske in komunikacijske tehnologije so vstopne ovire na nove 

trge in logistični stroški manjši, meje so odprte in informacije hitreje krožijo, kar vpliva na 

homogenizacijo okusov uporabnikov med kulturami in državami. Start-upi lahko zato 

lansirajo in razvijajo svoje blagovne znamke mednarodno in globalno, za to pa je potrebna 

tudi globalna miselnost podjetnikov (Ruzzier in Ruzzier 2015, 54–55).  

De Chernatony (2002, 220) pravi, da mora tim za blagovno znamko spremljati trženjsko 

okolje, pri čemer mora preveriti politično okolje, gospodarsko okolje, družbeno okolje, 

tehnološko okolje in okoljski vidik. Najpomembnejši aspekti, povezani z analizo panoge, so: 

predvidena rast panoge (lokalno in mednarodno), glavni trendi, velikost in zrelost panoge, 

konkurenca v panogi, vstopne ovire, intenziteta kapitala in dinamika panoge (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 46). 

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 49) kot bodoče panoge z veliko potenciala omenjata 

informacijsko tehnologijo, zdravstvo, 3D tisk, ravnanje z odpadki in druge panoge, povezane 

s trajnostnim razvojem. Zaradi razvoja tehnologije pa se pojavljajo tudi nove panoge, ki 

ponujajo nove priložnosti. Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 51) poleg interneta omenjata 

mobilne aplikacije in družbena omrežja, zaradi česar se je pojavila t. i. delitvena ekonomija 

(angl. sharing economy), s katero najpogosteje povezujemo Airbnb in Uber. 

Poročilo GSER 2018 (Startup Genome in GEN 2018, 8–9) napoveduje, da prehajamo v novo 

dobo tehnologije, v t. i. »tretji val« (angl. third wave) in »globljo tehnologijo« (angl. deep 

tech). Rast podjetij, ki so podpirala prvo in drugo generacijo globalnih start-up ekosistemov z 

razvojem interneta, družbenih omrežij, aplikacij in drugih spletnih rešitev, upada. Nove 
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priložnosti pa se odpirajo za start-upe, ki se bodo spoprijeli z vertikalami »tretjega vala« (na 

primer Uber za mobilnost in Airbnb za gostoljubnost), in za start-upe »globlje tehnologije«, ki 

bodo dosegali tehnološke prodore na področju tehnologije veriženja blokov (angl. 

blockchain), umetne inteligence (angl. artificial inteligence) ali življenjskih znanosti (angl. 

life sciences). V prihodnosti bodo imeli največjo možnost rasti štirje sektorji, in sicer 

proizvodnja in robotika, kmetijstvo in kmetijske tehnologije (angl. agtech) ter tehnologija 

hrane, blockchain tehnologija ter umetna inteligenca, veliki podatki (angl. big data) in 

analitika. Razvijajo pa se tudi naslednji podsektorji: finančne tehnologije (angl. fintech), 

spletna varnost (angl. cybersecurity), čiste tehnologije (angl. cleantech), izobraževalne 

tehnologije (angl. edtech), oglaševalske tehnologije (angl. adtech), igre in digitalni mediji 

(Startup Genome in GEN 2018, 13–16). 

4.2.2 Kupci in uporabniki 

Uspeh start-upa je močno povezan s ciljno skupino kupcev in z inovativnim načinom 

nagovarjanja njihovih problemov. Predvidevanje velikosti trga in odgovor na vprašanje, kdo 

bo ali kdo je tvoja ciljna skupina, ima velik pomen (Ruzzier in Ruzzier 2015, 52), saj brez 

profitabilnih kupcev nobeno podjetje ne more dolgo preživeti (Osterwalder in Pigneur 2010, 

20).  

Start-up lahko pridobi kupce, ko ti zaupajo, da lahko rešiš njihove težave (Maurya 2014, 7). 

Kupcem je namreč pomembno le, ali produkt služi njihovim potrebam (Ries 2011, 109). Zato 

je najboljše izhodišče za start-up ideja, ki nagovarja do zdaj še nerešen problem kupcev 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 47). Blagovna znamka mora reševati te probleme in zadovoljevati 

potrebe kupcev (Osterwalder in Pigneur 2010; Buche 2014; Maurya 2014; Ruzzier in Ruzzier 

2015). 

Kupce je treba razdeliti na segmente glede na njihove potrebe, obnašanje in lastnosti, zato da 

se lahko njihove potrebe bolje zadovolji. Segmenti kupcev predstavljajo različne skupine ljudi 

ali organizacij, ki jih želi podjetje doseči (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 20). V primeru 

širokih segmentov jih je treba razdeliti na manjše (Maurya 2014, 24). Skupine ciljnih kupcev 

postajajo vedno manjše, posebej na določenih geografskih območjih, zato morajo start-upi 

razmišljati tudi mednarodno (Ruzzier in Ruzzier 2015, 57). 

Kupci predstavljajo poseben segment v naslednjih primerih (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 

20): 

 ko potrebujejo različno ponudbo; 

 ko jih je treba doseči preko drugih kanalov; 

 ko zahtevajo drugačen tip odnosa; 

 ko prinašajo bistveno drugačno donosnost in 

 ko so pripravljeni plačati za različne vidike ponudbe.  
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Kot primere Ostwerwalder in Pigneur (2010, 21) podajata trge široke porabe, nišne trge, 

segmentirane trge, raznovrstne trge in več-stranske platforme. 

Največji izziv vedno predstavlja pridobivanje zadostnega števila kupcev, ki bodo podpirali 

razvoj blagovne znamke, saj se njihove potrebe in nakupne navade spreminjajo (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 55). Maurya (2014, 27–28) in Ries (2011, 62) zato poudarjata, da se je treba 

posvetiti zgodnjim kupcem (angl. early adopters). Zelo pomembno pa je tudi ločiti med kupci 

in uporabniki, saj kupci produkt plačajo, uporabniki pa ne (Maurya 2014, 24). Moderni kupci 

so bolj raznoliki, izkušeni, zahtevni, prefinjeni in iščejo kakovost (Ruzzier in Ruzzier 2015, 

57). 

Start-up lahko nagovarja ciljne skupine, ki imajo že definirane potrebe, težje pa je 

nagovarjanje prihodnjih potreb nekaterih ciljnih skupin, ki niso jasno definirane, posebej v 

primerih lansiranja popolnoma novih in drugačnih produktov ali pri vstopu na popolnoma 

nove trge (Ruzzier in Ruzzier 2015, 53).  

Vedno bolj popularen postaja koncept soustvarjanja z vključevanjem kupcev, tako pri 

produktih kot pri blagovnih znamkah. Veliko podjetij se premika od tradicionalnega odnosa 

kupec-prodajalec k soustvarjanju vrednosti s kupci (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 29). 

Kupci so lahko pomemben vir informacij in idej že takoj na začetku, v procesu razvoja ideje, 

med razvojem blagovne znamke ali med procesom komunikacije blagovne znamke, še preden 

je lansirana na trg. Odzivi kupcev pomagajo bolje razumeti njihove vidne in nevidne potrebe 

ter želje, ki so lahko povezane s želenimi funkcionalnimi in/ali čustvenimi vrednotami. 

Soustvarjanje kupcev povečuje moč blagovne znamke, hkrati pa se vzpostavi tudi čustveno 

navezovanje kupcev na blagovno znamko (Ruzzier in Ruzzier 2015, 58–59).  

4.2.3 Konkurenti 

Uspešna podjetja se danes soočajo z neposrednim pritiskom novih konkurentov, hitrih 

privržencev in hitro rastočih start-upov (Ries 2011, 252). Maurya (2014, 78) pravi, da 

trajnostna prednost start-upa »temelji na sposobnosti biti vedno korak pred trenutnimi (in 

prihodnjimi) konkurenti.«  

Poznavanje konkurentov je pri razvoju blagovne znamke zelo pomembno. Start-upi so 

pogosto osredotočeni le na glavne konkurente v določenem časovnem obdobju in v 

določenem okolju, ne spremljajo pa prihodnjih potencialnih konkurentov ali konkurentov, ki 

zadovoljujejo enake potrebe in želje ciljnih uporabnikov z drugačnimi blagovnimi znamkami. 

Kljub temu da v nekaterih nišnih panogah konkurentov morda še ni, bodo zagotovo prišli, če 

je posel donosen. Poznavanje konkurentov in njihovega pozicioniranja pa je pomembno tudi 

pri piču (angl. pitch) za pridobitev sredstev (Ruzzier in Ruzzier 2015, 59–61). 
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Kupci primerjajo različne blagovne znamke, zato je treba zagotoviti razlikovanje ne samo 

funkcionalnih lastnosti, temveč tudi čustvenih (de Chernatony 2002, 213–214). 

4.2.4 Lastna analiza 

Pri razvoju blagovne znamke se je treba zavedati prednosti in slabosti samega start-upa 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 62).  

Ključni viri (angl. key resources) start-upa so zelo pomembni, saj mu omogočajo ustvarjanje 

in nudenje edinstvene ponujene vrednosti ali EPV (angl. unique value proposition, UVP), 

doseganje trga, ohranjanje odnosov s segmenti kupcev in tok prihodkov. Ključni viri start-upa 

so lahko materialni, intelektualni, kadrovski in finančni (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 34–

35). 

Korak pred konkurenco omogočajo start-upu t. i. neulovljive prednosti, med katere spadajo 

informacije od znotraj, podpora pravih strokovnjakov, sanjski tim, osebna avtoriteta, učinek 

velike mreže, skupnost, obstoječi kupci in SEO (Maurya 2014, 43).  

Start-upi imajo običajno omejena finančna in druga sredstva, ki jih nadomestijo z zelo močno 

ekipo ali z dobro osebno mrežo. Ekipa mora imeti različna in široka znanja za razvoj in 

implementacijo blagovne znamke, uspeh start-upa pa je povezan tudi s tem, kako hitro se 

ustanovitelji in preostali člani ekipe učijo ter ali prepoznavajo, katera znanja še potrebujejo 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 62–63).  

Sredstva lahko start-upi pridobijo s pomočjo investitorjev ali preko množičnega financiranja 

(angl. crowdfunding), dodatno znanje pa lahko pridobijo s povečanjem ekipe in preko 

partnerstev s t. i. poslovnimi angeli ali tveganimi kapitalisti (angl. venture capitalists). 

Izračunati morajo, koliko denarja in časa potrebujejo za razvoj blagovne znamke do njenega 

lansiranja na trg. Pri tem morajo upoštevati mesečno porabo denarja (angl. burn rate) – v 

kolikšnem času bo porabljen semenski kapital (angl. seed capital). Razmisliti morajo tudi o 

rasti in poslovnem modelu po lansiranju, saj širitve običajno zahtevajo dodatna sredstva 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 64–65). 

4.3 Razvojni gradniki  

V razvojni fazi se začne razvoj nevidnega in vidnega dela blagovne znamke, s čimer start-up 

ustvari NSZ (Ruzzier in Ruzzier 2015, 32, 72).  

Uspešne blagovne znamke so zastavljene celovito in ne temeljijo zgolj na vizualnih elementih 

(Vukasović 2013, 50). Zato mora start-up najprej zgraditi nevidni del blagovne znamke, ki 

predstavlja njeno identiteto, iz tega pa nato razvije njen vidni del oziroma vizualno identiteto, 

preko katere je blagovna znamka najbolj prepoznavna (Ruzzier in Ruzzier 2015, 72–73, 88).  
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Slika 9: Vidni in nevidni deli blagovne znamke 

Vir: Povzeto po Ruzzier in Ruzzier 2015, 73. 

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 72–73) med razvojne gradnike nevidnega dela blagovne 

znamke uvrščata lastnosti in koristi blagovne znamke, njene vrednote in kulturo, osebnost 

blagovne znamke, skupnosti in odnose med kupcem ter blagovno znamko in njeno ceno. Med 

gradnike vidnega dela blagovne znamke pa avtorja uvrščata ime blagovne znamke, logotip, 

slogan in domeno. 

Start-up mora izbrati primerno kombinacijo ključnih identitetnih elementov, ki bodo 

poudarjali edinstvene značilnosti in zgodbo blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 86). 

Izbrani elementi morajo tudi usmerjati blagovno znamko v prihodnost in nakazovati njeno 

pozicijo glede na konkurente (Ruzzier in Ruzzier 2015, 72). Start-upi se v začetnih fazah 

pogosto ukvarjajo s spremembami in nadgradnjami zgodbe ali vizualnih elementov, saj se 

tudi sami razvijajo iz dneva v dan (Ruzzier in Ruzzier 2015, 101). 

4.3.1 Nevidni del blagovne znamke – Zgodba 

Za uspeh blagovne znamke je potrebno ustvariti edinstveno zgodbo (Busche 2014, 27; 

Gardner in Cooper 2014, 82; Ruzzier in Ruzzier 2015, 28). Zgodba je najboljše orodje za 

širjenje sporočila blagovne znamke (Busche 2014, 26).  

Tegetthof (2013, 5) na nazoren način razlaga pomen zgodb: »Ljudje vedo že tisočletja: Če 

namreč informacijo 'začaramo' v zgodbo, tako da jo obogatimo z osebnimi, čustveno 

obarvanimi slikami, se možgani na takšno sporočilo (bodisi ustno ali pisno) odzovejo z večjo 

koncentracijo, večjo pozornostjo – predvsem pa se informacija močneje vtisne v naš spomin; 

sporočilo je bolj prisotno in bolje se ga spominjamo.« 
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Zgodbe so namreč »iz lastnih izkušenj, nam poznane, nanizane slike, ki jih v naši notranjosti s 

pomočjo domišljije dekodiramo in si jih nato zapomnimo.« (Tegetthof 2013, 5) S 

prepoznavanjem sebe v zgodbi pa se z zgodbo povežemo in postanemo del nje (prav tam). 

Tegetthof (2013, 9–11) navaja deset osnovnih pravil, ki jih je treba upoštevati pri zgodbi, od 

katerih lahko kot najpomembnejše elemente izluščimo naslednje:  

 Vsaka stvar že ima svojo zgodbo, treba jo je samo povedati. 

 Poslušalec zgodbe mora razumeti posamezne dele, ki jo sestavljajo. 

 Treba je upoštevati poslušalca zgodbe in njemu namenjeno sporočilo preoblikovati iz 

osnovnih izjav v bolj osebne izjave.  

 Zgodba mora v sebi nositi vsaj en del resnice.  

 Avtor zgodbe mora svoji zgodbi zaupati.  

Poleg tega mora biti zgodba zanimiva ali zanimivo povedana, da doseže dovolj ljudi oziroma 

pravega naslovnika v pravem trenutku, vzbuditi mora potrebo, ki jo lahko tudi zadovolji. 

(Tegetthof 2013, 12). 

Zgodba je osnova za razvoj odnosa z občinstvom in predstavlja ustanovitelje start-upa, pa tudi 

to, kdo je start-up, zakaj je to pomembno in kakšno organizacijo želi start-up zgraditi 

(Gardner in Cooper 2014, 84). V nadaljevanju predstavljamo posamezne gradnike, ki v pravi 

kombinaciji sestavljajo zgodbo blagovne znamke.  

Lastnosti in koristi blagovne znamke 

Start-up mora imeti EPV, ki razlaga, zakaj je drugačen in vreden pozornosti (Maurya 2014, 

29), njena naloga pa je reševanje problemov in zadovoljevanje potreb kupcev (Osterwalder in 

Pigneur 2010, 22).  

Vsako ponujeno vrednost sestavlja skupek koristi, ki jih podjetje nudi s svojimi proizvodi 

in/ali storitvami. Nekatere ponujene prednosti lahko predstavljajo nove ali disruptivne 

inovacije, nekatere pa dodajajo nove lastnosti in značilnosti že obstoječim produktom 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 22).  

Osterwalder in Pigneur (2010, 23) dodajata, da vrednost za kupce nastaja kot kombinacija 

elementov, ki so lahko kvantitativni (na primer cena, hitrost storitve) ali kvalitativni (na 

primer dizajn, uporabniška izkušnja).  

K ustvarjanju vrednosti lahko prispevajo naslednji elementi: novost, zmogljivost, 

prilagoditev, zagotovitev, da bo delo opravljeno, dizajn, znamka oziroma status, cena, 

zmanjšanje stroškov, zmanjšanje tveganja, dostopnost ter priročnost oziroma uporabnost. 

Blagovne znamke morajo nuditi različne koristi, tako funkcionalne kot čustvene, ki 

izpolnjujejo racionalne in čustvene potrebe (de Chernatony in McDonald 1998, 21). 
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Skoraj vsak start-up se v praksi težko upre skušnjavi, da ne zgradi zgodbe blagovne znamke 

samo iz lastnosti in koristi produkta (Gardner in Cooper 2014, 94). Buschejeva (2014, 9) 

meni, da samo skupki lastnosti v današnjem svetu blagovni znamki ne prinašajo več uspeha. 

Lastnosti predstavljajo samo en del vrednosti blagovne znamke in za kupce niso tako 

zanimive. Kupce najprej zanima, zakaj start-up obstaja, šele nato, kako jim lahko blagovna 

znamka pomaga in kaj jim nudi (Gardner in Cooper 2014, 94–95). Ruzzierjeva in Ruzzier 

(2015, 76–77) pa ugotavljata, da je lahko start-up edinstven tudi zaradi inovativnih lastnosti in 

koristi blagovne znamke – ali takrat, ko vsakdanje lastnosti zapakira in predstavi na način, ki 

prikazuje koristi blagovne znamke.  

Vrednote in kultura 

De Chernatony (2002, 19) razlaga, da lahko blagovne znamke poenostavljeno obravnavamo 

kot sklope funkcionalnih in čustvenih vrednot. Funkcionalne vrednote izhajajo iz kakovosti in 

tega, kaj blagovna znamka nudi kupcem, čustvene vrednote pa predstavljajo način, kako 

blagovna znamka nudi izdelek ali storitev, in se jih presoja s čustvenimi merili (de 

Chernatony 2002, 19, 143). 

Vrednote predstavljajo nekakšno vodilo za želeno vedenje (Ruzzier in Ruzzier 2015, 77) in 

usmerjajo želene vedenjske sloge (de Chernatony 2002, 132). Najbolj razumljivo opredeljuje 

vrednote Rokeach (1973, 5), ki jih definira kot »dolgotrajno prepričanje, da je neki način 

vedenja ali neko končno stanje bivanja osebno ali družbeno bolj zaželeno kot neki drugi 

oziroma nasprotni način vedenja ali drugo oziroma nasprotno končno stanje bivanja.«  

V start-upih so v veliko primerih vrednote blagovne znamke povezane z osebnimi vrednotami 

podjetnika (Ruzzier in Ruzzier 2015, 78). Za močnimi blagovnimi znamkami so običajno 

takšni voditelji, ki strastno verjamejo in sledijo določenim vrednotam (de Chernatony 2002, 

21). Zaposleni, ki zaznavajo vrednote kot pristne, jih lažje sprejmejo, so jim bolj iskreno 

zavezani in zato bolje izpolnjujejo obljube blagovne znamke (de Chernatony 2002, 20), 

skupne vrednote pa zagotavljajo tudi večjo motivacijo zaposlenih (de Chernatony 2002, 164). 

Tudi kupci izbirajo blagovne znamke, ki ustrezajo njihovim vrednotam (de Chernatony 2002, 

119). Managerjem predstavlja izziv ugotoviti, katere vrednote so posebej pomembne za 

določen ciljni trg, in nato tudi zagotoviti, da jih bo podjetje sposobno nuditi (de Chernatony 

2002, 51). Zaradi vedno večje konkurenčnosti in hitrega razvoja tehnologije je treba več 

pozornosti nameniti predstavljanju in ohranjanju čustvenih vrednot, saj je funkcionalne 

vrednote blagovne znamke težje ohraniti (de Chernatony 2002, 19, 27, 48). 

Poleg nekaterih splošnih vrednot (na primer zadovoljstvo odjemalcev, kakovost in odličnost v 

stiku z zaposlenimi, inovativnost) potrebuje blagovna znamka tudi posebej zanjo značilne 
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vrednote. Priporočljivo je, da podjetje izbere manjše število bistvenih vrednot, in sicer ne več 

kot pet (de Chernatony 2002, 119–120). 

Pomembno vlogo pri uspešnosti blagovne znamke ima tudi kultura, ki mora podpirati razvoj 

blagovne znamke preko vseh notranjih deležnikov (Ruzzier in Ruzzier 2015, 79), saj se tako 

zaposleni lažje poistovetijo z vrednotami podjetja (de Chernatony 2002, 167). Vrednote in 

kulturo morajo poleg notranjih deležnikov občutiti tudi kupci. Ko zaposleni in drugi notranji 

deležniki živijo vrednote in kulturo podjetja, to tudi kupci občutijo kot pomembno in 

edinstveno značilnost blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 79). Kultura je namreč 

pokazatelj vrednot blagovne znamke in podlaga za njeno diferenciacijo (de Chernatony 2002, 

143). 

Posebej v start-upih ima kultura zelo pomembno vlogo. Delo zaposlenih je precej drugačno in 

bolj dinamično kot v že uveljavljenih podjetjih, saj zahteva več časa, virov, spretnosti, 

fleksibilnosti, rasti in oportunitetnih stroškov. Z rastjo potrebe po novih članih ekipe raste tudi 

potreba po spodbujanju notranje čustvene vrednosti. Start-upi morajo privabiti najbolj 

talentirane ljudi, te pa lahko najbolj privabijo prav kultura, zgodba in vizija, ki se skladajo z 

njihovimi osebnimi težnjami (Gardner in Cooper 2014, 261). 

Osebnost blagovne znamke 

Osebnost blagovne znamke, ki se lahko manifestira preko znanih oseb ali vsakdanjih ljudi, 

omogoča kupcem, da se z blagovno znamko lažje poistovetijo in jo razumejo (de Chernatony 

2002, 49; Ruzzier in Ruzzier 2015, 80). Človeške lastnosti blagovne znamke pomagajo 

vzpostaviti boljšo povezavo s kupci (Busche 2014, 40–41). 

Ruzzier in Ruzzier (2015, 80) razlagata, da lahko blagovni znamki določimo osebnost na dva 

načina. Lahko ji pripišemo osebnostne lastnosti ciljne skupine, lahko pa predlagamo določene 

osebnostne značilnosti blagovne znamke ter upamo, da se bodo kupci z njo povezali. 

Buschejeva (2014, 34) pa predlaga izvedbo etnografske raziskave za pridobitev informacij o 

ključnih človeških lastnostih, ki bi jih morala imeti blagovna znamka.  

Portal, Abratt in Bendixen (2018, 367) predlagajo antropomorfizem
6
 kot enega od načinov, 

kako povečati vrednost blagovne znamke za organizacijo. Tudi oni so namreč ugotovili, da 

prisojanje človeških lastnosti blagovni znamki porabnikom olajša prepoznavanje njenih 

vrednosti. Izsledke raziskave o antropomorfizmu blagovne znamke predstavljajo v praktičnem 

                                                 

6
 Prisojanje človeških lastnosti stvarem, pojavom zunaj človeka (SSKJ 2005). 
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modelu, poimenovanem The Human Brand Model (HBM), ki opisuje ključne korake v 

procesu razvoja osebnosti blagovne znamke (Portal, Abratt in Bendixen 2018, 371). 

Zunanja krožnica modela prikazuje značilnosti, ki jih mora imeti poosebljena blagovna 

znamka. Te obsegajo organizacijske vrednote, vedenje zaposlenih, tržno mešanico (trženje in 

management blagovne znamke) in EPV. Gradnja teh lastnosti je prvi korak v procesu 

izgradnje človeške blagovne znamke in je lahko najtežja ter dolgotrajna. Značilnosti blagovne 

znamke povečuje šest človeških lastnosti znamk: izvirnost, etičnost, pristnost, toplina, 

kompetenca in zaupanje. Avtentičnost je sestavni del poosebljenih blagovnih znamk in 

predstavlja zadnji korak pri njihovi izgradnji. Avtorji menijo, da je zelo verjetno, da bodo 

porabniki blagovno znamko zaznali kot avtentično, ko bo prisotnih vseh šest človeških 

lastnosti. Iz značilnosti, lastnosti ter avtentičnosti blagovne znamke nazadnje izhajajo 

pomembne koristi, kot so ugled oziroma dobro ime, zvestoba in odnosi (Portal, Abratt in 

Bendixen 2018, 371–373). 

 

Slika 10: Model poosebljene blagovne znamke HBM 

Vir: Povzeto po Portal, Abratt in Bendixen 2018, 371. 

Buschejeva (2014, 33) pravi, da vsaka zgodba blagovne znamke potrebuje lik oziroma osebo. 

Start-up lahko ustvari izmišljene osebe (persone) s pravimi potrebami in željami, ki 

predstavljajo vir navdiha o tem, kaj je blagovna znamka, kaj dela in kaj komunicira. Na način 

interakcije z izdelkom ali storitvijo vpliva tudi osebnost uporabnikov (Anvari et al. 2017, 

324). 
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Odnosi med deležniki in blagovno znamko 

Odnosi nastajajo kot posledica obojestranske izmenjave (de Chernatony 2002, 60) in 

predstavljajo naravni način, kako se povezujemo s svetom okrog nas; z globokimi čustvi, 

naklonjenostjo, predsodki ali asociacijami (Gardner in Cooper 2014, 6). Odnos s kupcem 

predstavlja tudi blagovna znamka (de Chernatony in McDonald 1998, 9). Gardner in Cooper 

(2014, 10) blagovno znamko opredeljujeta kot odnos z občinstvom, saj menita, da takšna 

opredelitev pomaga najlažje razumeti njeno spreminjajočo se čustveno naravo. 

Zaradi spremembe komunikacije iz enosmerne v dvosmerno so se spremenili tudi odnosi. 

Danes pomeni znamčenje odkrivanje skupnih vrednot preko avtentičnih, konsistentnih in 

namernih odnosov z občinstvom (Gardner in Cooper 2014, 30). Globok odnos, ki nastane 

zaradi poistovetenja kupca z blagovno znamko, pomaga kupcu razumeti, kaj ponuja blagovna 

znamka (Ruzzier in Ruzzier 2015, 80–81). Dinamično znamčenje z vključevanjem kupcev pri 

izražanju njihovega mnenja in čustev o blagovni znamki spodbuja gradnjo odnosov. Ti 

vplivajo na večjo moč blagovnih znamk in na večjo možnost za obstanek na trgu, njihovo 

vzpostavljanje pa zahteva čas, primeren pristop in dober občutek (Ruzzier in Ruzzier 2015, 

81).   

Osterwalder in Pigneur (2010, 29) podajata nekatere kategorije odnosa s kupci, in sicer: 

 osebno podporo, ki temelji na človeški interakciji in preko katere dobi kupec pomoč med 

nakupnim procesom ali po nakupu; 

 predano osebno podporo, ki dodeljuje predstavnika posameznemu kupcu in predstavlja 

najglobljo obliko odnosa, ki se razvija dlje časa; 

 samopostrežbo, kjer podjetje ne ohranja nobenega odnosa s kupcem, ampak mu 

omogoča, da si pomaga sam; 

 avtomatizirano storitev, ki kombinira bolj sofisticirano obliko samopostrežbe z 

avtomatiziranimi procesi; 

 skupnosti, ki jih podjetja uporabljajo za sodelovanje s kupci in povezovanje med člani 

skupnosti, preko katerih izmenjujejo znanje in rešujejo probleme drug drugega in 

 soustvarjanje, s pomočjo katerega podjetje soustvarja vrednost s kupci. 

Podjetje mora definirati, kakšen odnos želi imeti s posameznim segmentom kupcev, ta pa 

služi za pridobivanje in ohranjanje strank ter povečevanje prodaje (Osterwalder in Pigneur 

2010, 30). 

Skupnosti blagovnih znamk  

Skupnosti blagovnih znamk lajšajo socialno interakcijo uporabnikov in so uporabno tržno 

orodje za podjetja (Hajli et al. 2017, 136). Velik del svetovnega prebivalstva je povezan v 

spletnih skupnostih na družbenih omrežjih, kjer njihovi uporabniki delijo izkušnje in zgodbe 
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ter posledično vplivajo na zaznavanje in vedenje kupcev (Lund, Cohen in Scarles 2018, 271). 

Hajli et al. (2017) so v svoji raziskavi o komunikaciji posameznikov v spletnih skupnostih 

ugotovili, da gre s perspektive kupcev pri spletnih skupnostih blagovnih znamk za 

soustvarjanje vrednosti s kupci namesto za soustvarjanje vrednosti za kupce. Družbena 

omrežja namreč povečujejo vlogo kupcev pri sooblikovanju blagovnih znamk in pri 

komunikaciji (Lund, Cohen in Scarles 2018, 271). Družbeni mediji omogočajo kupcem, da 

delijo svoje znanje, informacije in izkušnje o blagovnih znamkah z drugimi kupci, to pa 

vpliva na gradnjo kakovostnih individualnih odnosov med kupci in blagovnimi znamkami, ki 

temeljijo na zaupanju in vodijo v zvestobo. V teh skupnostih kupci iščejo informacije o 

izdelkih ali njihovih blagovnih znamkah, novim blagovnim znamkam v spletnih skupnostih 

zaupajo, skupnosti pa pomagajo blagovnim znamkam razviti zadovoljne stranke (Hajli et al. 

2017, 139–140).  

Zaradi razvijanja odnosov med kupcem in blagovno znamko postajajo spletne skupnosti 

običajna praksa uspešnih podjetij in start-upov, med katerimi določeni ustvarjajo skupnosti 

blagovne znamke tudi že pred lansiranjem znamke na trg. Start-upi se s pomočjo skupnosti 

lažje razvijajo, saj jim prinašajo pomemben vir informacij. V mnogih start-upih predstavljajo 

skupnosti ključni identitetni element blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 82–83). 

Habibi, Laroche in Richard (2014, 123, 128–129) so bili med prvimi, ki so raziskali razliko 

med skupnostmi blagovnih znamk na družbenih omrežjih ter drugimi spletnimi in »offline« 

skupnostmi. Izluščili so pet edinstvenih značilnosti skupnosti blagovnih znamk na družbenih 

omrežjih. Prva značilnost je družbeni kontekst, saj uporabniki družbenih omrežij v svojih 

profilih običajno uporabljajo svoje resnične identitete, enostavno pa lahko pridobivajo 

informacije o drugih (na primer starost, spol, izgled, lokacija, zakonski status in fotografije). 

Druga značilnost je struktura; kljub temu da skupnosti vodijo administratorji, v njih ni 

eksplicitne hierarhije ali sistema razvrstitve članov. Tretja značilnost je velikost, saj lahko 

skupnosti blagovnih znamk na družbenih omrežjih lažje in hitreje pridobijo večje število 

članov; lahko imajo tudi več milijonov članov, ki so oboževalci ali občudovalci določene 

blagovne znamke. Četrta značilnost je pripovedovanje zgodb, preko katerih se prenaša veliko 

informacij. V skupnostih prevladujejo vizualne pripovedi, kot so videoposnetki ali fotografije 

s kratkimi opisi ali oznakami, uporaba fotografij namesto tekstovnih pripovedi pa kaže na nov 

trend pripovedovanja zgodb. Zadnja značilnost so množice skupnosti blagovnih znamk na 

družbenih omrežjih, saj obstaja več podskupin določenih skupnosti blagovnih znamk, vsak 

uporabnik pa ima možnost ustvariti in vzpostaviti skupnost. 

Cena blagovne znamke 

Cena blagovne znamke je odraz njenih ključnih značilnosti in je tesno povezana z zgodbo 

blagovne znamke ter predlaganim cenovnim mehanizmom (Ruzzier in Ruzzier 2015, 85). 
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Predstavlja del produkta in določa kupca, plačilo pa je tudi prva oblika validacije za start-up 

(Maurya 2014, 37–38). 

Kako kupci vrednotijo blagovno znamko in koliko so pripravljeni plačati zanjo, je odvisno od 

tega, kako edinstveno jo zaznavajo. Bolj kot je blagovna znamka edinstvena, več se lahko 

zanjo zaračuna (Busche 2014, 18; Ruzzier in Ruzzier 2015, 84–85).  

Toki prihodkov (angl. revenue streams) predstavljajo denar, ki ga start-up dobi od 

posameznega segmenta kupcev. Start-up mora ugotoviti, koliko je posamezen segment 

kupcev pripravljen plačati, in zagotoviti enega ali več tokov prihodkov za vsak segment 

(Ostwerwalder in Pigneur 2010, 30; Ruzzier in Ruzzier 2015, 84), pri čemer se cenovni model 

in njegova višina prilagodita specifičnemu finančnemu toku (Ruzzier in Ruzzier 2015, 84). 

Pri določitvi cene je start-upu lahko v pomoč tudi primerjava z obstoječimi alternativami na 

področju problema, ki ga želi rešiti (Maurya 2014, 38). 

Obstajata dva tipa tokov prihodkov glede na število plačil, enkratni in prihodki od 

ponavljajočih se storitev (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 31). Primeri najpogostejših tokov 

prihodkov pa so: prodaja premoženja, pristojbina za uporabo, naročnine, kreditiranje, najem 

ali zakup, licenciranje, posredniške provizije in oglaševanje (Ostwerwalder in Pigneur 2010, 

31–32; Ruzzier in Ruzzier 2015, 84). 

Kot cenovni mehanizem imamo lahko fiksne ali dinamične cene glede na spremembe na trgu 

(Ostwerwalder in Pigneur 2010, 33; Ruzzier in Ruzzier 2015, 84). Za inovativne znamke, ki 

še niso bile na trgu, se lahko postavi visoko ali nizko ceno, če se želi z njo pridobiti 

konkurenčno prednost, lahko pa se določene koristi in lastnosti ponudi brezplačno (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 85). Priljubljen poslovni model predstavlja tudi t. i. freemium, s katerim start-

up uporabnikom omogoči brezplačen preizkus in možnost dokupa premium različice. Ker je 

določanje cene eden od najbolj tveganih in odločilnih delov poslovnega modela, ga je treba 

testirati zgodaj; freemium model pa učenje upočasnjuje (Maurya 2014, 186). Bushejeva 

(2014, 48–49) poleg omenjenih podaja tudi naslednje načine postavljanja cen: glede na 

stroške, vrednost ali konkurenco, postavitev nizke cene za pridobitev velikega tržnega deleža 

ob vstopu na trg, postavitev visoke cene za povrnitev investicijskih stroškov ter psihološko 

postavitev cene.    

4.3.2 Vidni del blagovne znamke – Vizualni elementi 

Vidni deli blagovne znamke omogočajo kupcem, da jo bolje razumejo. Izražati morajo 

ključne identitetne značilnosti blagovne znamke. Vidni deli blagovne znamke so sestavljeni iz 

imena, simbola (logotipa, embalaže), slogana in domene (Ruzzier in Ruzzier 2015, 88–89). 

Keller (1998, 70) podaja pet kriterijev za izbiro in oblikovanje vizualnih elementov, in sicer: 

zapomnljivost, pomen, prenosljivost, prilagodljivost in možnost zaščite. Wheelerjeva (2006, 
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6) pravi, da morajo biti vizualni elementi tudi avtentični, drugačni, trajnostni ter nuditi 

dodano vrednost. 

Ker se start-upi spreminjajo iz dneva v dan, se lahko v začetnih fazah srečujejo tudi s 

spremembami vizualnih elementov, t. i. »rebranding« pa sestavlja novo zanko v lijaku za 

razvoj blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 101). 

Ime blagovne znamke 

Ime blagovne znamke je najbolj brezčasni vizualni element. Predstavlja osnovo za zavedanje 

o blagovni znamki med kupci in za njeno predstavitev na trgu (Ruzzier in Ruzzier 2015, 92). 

S tem, da je pravo ime brezčasno, se strinja tudi Wheelerjeva (2006, 48). Ker je ime jedro 

identitete produkta, ga ni enostavno spremeniti. Vsakršna sprememba lahko vodi k popolni 

izgubi identitete blagovne znamke (Kohli, Leuthesser in Suri 2007, 415–416). 

Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (2008, 8–9) imena blagovnih znamk deli 

na: 

 skovanke ali »domišljijske«  besede, ki so izmišljene besede brez pravega pomena in 

imajo zaradi svoje razlikovalnosti prednost pri pravni zaščiti;  

 poljubno izbrane besede, katerih pomen ni povezan z oglaševanim izdelkom, zato 

potrebujejo močno oglaševalsko podporo; 

 sugestivne znamke, ki spominjajo na eno ali več lastnosti izdelka in že imajo 

oglaševalsko obliko. 

Rivkin in Sutherland (2004, 23) prav tako razvrščata imena na tri tipe, in sicer na opisna 

(angl. descriptive), aluzivna (angl. allusive) ter skovanke oziroma domišljijska imena (angl. 

coined).  

Wheelerjeva (2006, 49) pa opredeljuje sedem tipov imen blagovnih znamk: 

 imena ustanoviteljev organizacije, ki so vezana na realno osebo (na primer Martha 

Stewart, Ralph Lauren); 

 opisna imena, ki razkrivajo naravo posla, sčasoma pa lahko zaradi širitve dejavnosti 

postanejo omejujoča (na primer Toys “R” Us, Find Great People); 

 izmišljena imena, ki so razlikovalna in se jih lažje zaščiti (na primer Kodak, Xerox, 

TiVo); 

 metaforična imena, v katerih so uporabljena imena stvari, krajev, oseb, živali, mitološka 

imena in tujke, ki namigujejo na značilnosti podjetja (na primer Nike, Patagonia); 

 akronimi, ki so težje zapomnljivi, če blagovne znamke niso prepoznavne, težje pa se jih 

tudi zaščiti (na primer IBM, DKNY); 

 čarobna imena, ki nastanejo s spremenjenim črkovanjem besede z namenom ustvarjanja 

prepoznavnega imena in jih je mogoče zaščititi (na primer Cingular, Netflix); 
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 kombinacija naštetih (na primer Cingular Wireless, Citibank). 

Izbira pravega in močnega imena predstavlja velik izziv (Rivkin in Sutherland 2004, 8; 

Wheeler 2006, 48; Ruzzier in Ruzzier 2015, 93) in zahteva kreativen, discipliniran in strateški 

pristop (Wheeler 2006, 48). 

Osnovna značilnost dobrega imena je njegova kameleonu podobna sposobnost prilagajanja 

tematiki, ki jo želi podjetje vzpostaviti. Dobro ime dostavlja idejo, koncept in koristi, je 

privlačno, lahko razumljivo in vzbuja občutek udobnosti, sporoča nekaj resničnega in 

specifičnega o podjetju, produktu ali storitvi, edinstveno razlikuje podjetje ali storitev od 

njene konkurence, je kratko in jedrnato, lepo zveni v katerem koli jeziku, povezuje asociacije 

in je bogato pri implikacijah, omogoča gradnjo na zaznani šibkosti in moči, se dobro prilega 

družini izdelkov in storitev podjetja, upošteva tako preteklost kot prihodnost ter nazadnje 

omogoča dobro znamčenje (Rivkin in Sutherland 2004, 67–77). Wheelerjeva (2006, 49) 

pravi, da je dobro ime pomenljivo, razlikovalno, usmerjeno v prihodnost, modularno, 

pozitivno in vizualno privlačno, mora pa omogočati tudi pravno zaščito.  

Simbol 

Simbol ima velik pomen za dojemanje blagovne znamke med ciljnimi skupinami, saj 

poudarja njeno bistvo in spominja na eno ali več značilnosti njene identitete. V praksi je 

najbolj pogost simbol logotip, ki je lahko stiliziran ali abstrakten in služi hitrejšemu 

prepoznavanju blagovnih znamk v različnih jezikih in kulturah (Ruzzier in Ruzzier 2015, 93–

94). Logotip pravzaprav pomeni prepoznavni znak blagovne znamke (angl. trademark), ta pa 

je lahko simbol, ikona, monogram, značka, znak ali drugi grafični element (Gardner in 

Cooper 2014, 132). 

Wheelerjeva (2006, 52) deli logotipe blagovnih znamk na več tipov:  

 besedni; sestavljen iz ene ali več besed; 

 črkovni; sestavljen iz ene ali več črk s posebnim dizajnom; 

 slikovni; sestavljen iz prepoznavne slike, ki predstavlja ime podjetja, njegovo poslanstvo 

ali simbolni atribut; 

 abstraktni; uporablja vizualne oblike za sporočanje velike ideje ali atributa blagovne 

znamke in je posebej uporaben za tehnološka ali storitvena podjetja; 

 emblemi; sestavljeni iz slikovnega elementa in teksta, ki nista nikoli ločena. 

Poleg logotipov se v povezavi z blagovnimi znamkami pojavljajo tudi maskote, ki naj bi 

utelesile atribute ali vrednote blagovne znamke. Poleg prepoznavne zunanjosti in osebnosti 

imajo pogosto tudi prepoznavne glasove in zvoke (Wheeler 2006, 66).  
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Vedno večji pomen ima tudi embalaža izdelka, ki pogosto predstavlja prvi stik med blagovno 

znamko in uporabnikom. Pri prepoznavnosti blagovne znamke pa je v nekaterih primerih zelo 

pomembna tudi barva (Ruzzier in Ruzzier 2015, 95–96). 

Kot menita Gardner in Cooper (2014, 133–134), je nesmiselno, da se start-up v začetnih fazah 

preveč osredotoči na logotip, ker je bolj kot logotip pomembno ustvarjanje odnosov s kupci. 

Predlagata, da se start-up bolj osredotoči na dinamične artefakte, s katerimi je mogoče graditi 

odnose s kupci.  

Slogan 

Naloga slogana je, da verbalno predstavi identiteto blagovne znamke na kratek in jedrnat 

način ter utrdi njeno sporočilo (Ruzzier in Ruzzier 2015, 96). Ime blagovne znamke je 

običajno kratko, zato z njim pogosto ni mogoče veliko povedati o blagovni znamki, podobno 

pa velja tudi za logotip. Slogani zato krepijo zavedanje blagovne znamke in vplivajo na 

pogled in dojemanje kupcev. Ker je slogan najbolj dinamičen del vizualnih elementov 

blagovne znamke, se ga lahko enostavneje in hitreje zamenja (Kohli, Leuthesser in Suri 2007, 

415–417, 421). 

Slogan vpliva na obnašanje kupca z izzivanjem čustvenega odziva. Sestavljen je iz kratke 

fraze, ki zajema bistvo blagovne znamke, osebnost in pozicioniranje, ter jo razlikuje od 

konkurenčnih blagovnih znamk (Wheeler 2006, 50). Briggs in Janakiraman (2017, 98) sta 

proučevala vpliv priklica oglaševanega slogana blagovne znamke na njeno oceno in v 

raziskavi ugotovila, da priklic slogana močno vpliva na tržno vedenje. 

Za slogan je značilno, da je kratek, edinstven, omogoča razlikovanje od konkurence, hitro se 

ga izreče in zapomni, nima negativnih konotacij, lahko je prikazan v majhni pisavi, izziva 

čustven odziv, lahko se ga pravno zaščiti, težko ga je ustvariti (Wheeler 2006, 51). 

Domena blagovne znamke 

Domena je najnovejši element vizualne identitete blagovne znamke, kljub temu pa je zelo 

pomemben (Ruzzier in Ruzzier 2015, 98). Domena predstavlja zbirko povezav, domenskih 

imen in spletnih strani, ki vsebujejo besedila, slike in avdio ali video datoteke, shranjene v 

hipertekstu (Xiang in Gretzel 2010, 180). Najbolje je registrirati takšno domeno, kot je ime 

blagovne znamke, ni pa to vedno mogoče. Številne domene so namreč že zasedene, zanimive 

proste domene pa lahko imajo tudi zelo visoke cene, še posebej ko blagovna znamka že kaže 

znake uspeha na trgu (Ruzzier in Ruzzier 2015, 98). 
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Zaščita blagovne znamke 

Zaščita blagovne znamke je zelo pomembna, je pa pristop do nje odvisen od panoge, razvojne 

faze in drugih elementov. Nekateri start-upi hitro razvijejo in zgradijo močne blagovne 

znamke, zato morajo posvetiti pozornost zaščiti intelektualne lastnine že v začetnih fazah 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 99). 

Zaščita blagovne znamke preprečuje drugim podjetjem, da tržijo enake ali podobne izdelke 

pod isto ali zavajajoče podobno znamko (Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino 

2008, 5). Zaradi naraščanja števila blagovnih znamk je posebej ime blagovne znamke vsako 

leto težje zaščititi (Ruzzier in Ruzzier 2015, 93). 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (2008, 3) razlaga, da je znamka lahko 

beseda, tudi osebno ime, črka, številka, slika, oblika, barva, logotip, etiketa ali njihove 

kombinacije, za blagovne znamke pa v Sloveniji in v nekaterih drugih državah veljajo tudi 

slogani. V vedno več državah je mogoča registracija manj tradicionalnih oblik znamk, kot sta 

posamezna barva ali tridimenzionalni znak (oblika izdelka ali embalaže), nekatere države pa 

dopuščajo tudi registracijo zvočnih znakov (zvoka) in vonjalnih znakov (vonja).   

4.4 Implementacijski gradniki 

Start-up lahko implementira blagovno znamko preko notranjega brandinga, s katerim širi 

idejo o blagovni znamki znotraj podjetja, ter preko komuniciranja in dostavljanja ideje ciljnim 

kupcem (Ruzzier in Ruzzier 2015, 33). 

4.4.1 Notranji branding 

Veliko vlogo pri širjenju podobe blagovne znamke med porabniki imajo zaposleni, zato je 

vedno bolj aktualna tema notranji branding (Terglav, Kaše in Konečnik Ruzzier 2012). 

Terglav, Kaše in Konečnik Ruzzier (2012, 309) definirajo notranji branding kot »proces, ki 

omogoča uravnotežen pogled na blagovno znamko na ravni celotnega podjetja.« 

Največji izziv zaposlenemu v start-upu predstavlja razumevanje kompleksnosti blagovne 

znamke. Vsi člani ekipe morajo poznati in razumeti tako zgodbo blagovne znamke kot njene 

vizualne elemente. Tako lahko prenašajo njeno glavno idejo tudi h končnim uporabnikom in 

na ta način izpolnjujejo obljube blagovne znamke. Zaželeno je vključevanje vseh članov 

ekipe v razvoj blagovne znamke ter informiranje novih članov o njenem bistvu. Znanje o 

blagovni znamki se lahko širi preko interne komunikacije, z izobraževanji in kvalifikacijami, 

kar običajno poteka zelo neformalno (Ruzzier in Ruzzier 2015, 113).  

Notranji branding je tesno povezan s kulturo start-upa, ki smo jo predstavili v prejšnjih 

poglavjih.  
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Artefakti kulture v podjetju so zgodbe, simboli, zasnova pisarne, dogodki, praznovanja, način 

oblačenja in podobno. Treba je zgraditi kulturo, ki predstavlja zaposlenim izziv, in jim poleg 

omejitev nuditi tudi dovolj svobode za kreativnost in soustvarjanje blagovne znamke (Ruzzier 

in Ruzzier 2015, 113–114). 

Shadpour (2018) podaja tri ključne elemente za gradnjo uspešne kulture start-upa, in sicer 

spodbujanje vseh članov tima k ukrepanju, individualno potrjevanje zaposlenih ter ustvarjanje 

stranskih komunikacijskih kanalov. 

Številni start-upi opisujejo kulturo njihovega podjetja kot nekaj edinstvenega. Kultura v start-

upih je pogosto energična, s posebno atmosfero, strastjo in čustvi. Taka kultura omogoča 

gradnjo močnih in dinamičnih odnosov (Ruzzier in Ruzzier 2015, 116).  

4.4.2 Tržno komuniciranje 

Pristop do tržnega komuniciranja se je zaradi razvoja informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij radikalno spremenil. S fragmentacijo masovnih trgov na manjše segmente kupcev 

je potrebno komuniciranje, ki se prilagaja ciljnim skupinam, vzdržuje dolgoročne odnose in 

kupce spodbuja k soustvarjanju blagovne znamke (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 

2013, 217–218; Ruzzier in Ruzzier 2015, 119).  

Ruzzierjeva in Ruzzier (2015, 122–127) predlagata vodenje procesa tržnega komuniciranja v 

start-upu v sedmih korakih: 

1. Najprej je treba definirati cilj tržnega komuniciranja za posamezne ciljne skupine. Glavni 

cilj mora biti povečanje zavedanja o blagovni znamki, vključno z ustvarjanjem pozitivne 

naravnanosti in spodbujanjem kupcev, da kupijo blagovno znamko.  

2. Ta proces je mogoče pospešiti z vključevanjem ključnih vplivnežev, ki bodo informirali 

želene kupce. To so lahko strokovnjaki, analitiki, novinarji, zvezdniki, blogerji in kupci, s 

katerimi je mogoče sodelovati na različne načine.  

3. Start-up mora določiti, kolikšna sredstva so na voljo. Omejena sredstva mora nadomestiti 

z učinkovitimi in inovativnimi pristopi do tržnega komuniciranja. Tudi start-upi, ki niso 

tako omejeni s sredstvi, raje vlagajo v razvoj lastnosti in koristi blagovne znamke ter pri 

tržnem komuniciranju uporabljajo bolj inovativne načine. 

4. Nato je treba definirati, kaj sporočiti ciljnim kupcem. Pri tem nam lahko pomagajo 

naslednja vprašanja: Kaj moramo sporočiti? Kako lahko to sporočimo na čim bolj logičen 

način? Kako lahko oblikujemo simbolični okvir sporočila? Kdo bi moral to povedati? 

5. V naslednjem koraku mora start-up poiskati pravo kombinacijo komunikacijskih orodij in 

medijev za ciljno skupino, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

6. Poleg tega je treba definirati še, kako in kdaj meriti rezultate tržnega komuniciranja. 

Takojšnji odziv, ki je zelo koristen, je mogoče dobiti preko družbenih omrežij, nekatere 

posredne indikatorje pa se lahko pridobi iz prodaje, dobička in tržnega deleža. 
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Priporočljivo je, da se kupce in druge vplivneže vključi v soustvarjanje že pred 

lansiranjem blagovne znamke.  

7. Na koncu se mora start-up odločiti, ali lahko samostojno lansira blagovno znamko na trg 

ali potrebuje zunanjo pomoč profesionalne agencije.  

Start-upi najpogosteje uporabljajo naslednja tržna orodja (Ruzzier in Ruzzier 2015, 121):  

 marketing od ust do ust, ki ga delimo na virusni marketing (angl. viral marketing), 

marketing odmeva (angl. buzz marketing), gverilski marketing (angl. guerilla marketing) 

in marketing na družbenih omrežjih (angl. social media marketing); 

 interaktivni marketing (angl. interactive marketing), ki vključuje vse oblike digitalnega 

marketinga in v katerega vključujemo spletne skupnosti in mobilni marketing; 

 PR in  

 oglaševanje. 

Start-upi se morajo zavedati tudi negativnih aspektov novega tržnega komuniciranja. Z 

aktivnim vključevanjem kupcev v komunikacijo in soustvarjanje blagovne znamke lahko 

nastaja neželena vsebina, ki jo je težko kontrolirati in lahko zato zmanjšuje kapital blagovne 

znamke (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 2013, 219; Ruzzier in Ruzzier 2015, 121). 

4.4.3 Tržne poti 

Poleg definiranja komunikacijske strategije je treba določiti tudi, kako se bo blagovno 

znamko dostavilo ciljnim strankam oziroma ugotoviti, preko katerih tržnih poti želijo biti 

kupci doseženi (Ruzzier in Ruzzier 2015, 143). Tržne poti predstavljajo tretji element tržnega 

spleta (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 2013, 202; Vukasović 2013, 33). Podjetje mora 

kupcem dostaviti produkte na pravi način, na pravi lokaciji, ob pravem času in v pravi 

količini, ki se sklada z željami posameznega kupca (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 

2013, 213). 

Preko tržnih poti podjetje komunicira s segmenti kupcev in jim dostavlja ponujeno vrednost. 

Tržne poti imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju izkušnje kupcev in služijo številnim 

funkcijam (Osterwalder in Pigneur 2010, 26), med drugim: 

 povečujejo zavedanje o proizvodih in storitvah podjetja; 

 omogočajo kupčevo ovrednotenje ponujene vrednosti; 

 nudijo možnosti nakupa določenih proizvodov in storitev; 

 dostavljajo ponujeno vrednost kupcem; 

 zagotavljajo poprodajno podporo kupcem. 

Start-up se mora odločiti, ali bo svojo blagovno znamko prodajal neposredno kupcem 

(neposredni marketing) ali preko posredništev (posredni marketing). V praksi je najpogostejša 

kombinacija obojega (Ruzzier in Ruzzier 2015, 143).   
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Preko neposrednih tržnih poti imajo start-upi višje marže, a nosijo vso odgovornost in stroške, 

povezane s prodajo. Neposredne tržne poti jim omogočajo interakcijo s kupci in pridobivanje 

povratnih informacij, kar je glavna prednost tega pristopa. Primeri neposrednih tržnih poti so 

spletne strani blagovnih znamk, storitvene znamke, doživetja, dogodki ali trgovine na drobno 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 143–145). Vukasovićeva (2013, 33) med neposredne tržne poti 

uvršča osebne stike, pošto, telefonske pogovore in elektronsko obliko.  

Posredne tržne poti preko posrednikov start-upom omogočajo, da se širijo hitreje, saj 

pokrivajo širše občinstvo. Start-upi pogosto začnejo z direktno spletno prodajo, če je to 

mogoče, nato pa iščejo primerne posrednike, ki lahko podprejo njihov model rasti (Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 143–145). Vukasovićeva (2013, 33) med posredne tržne poti uvršča tiste, ki 

potekajo preko tretje osebe, kot so distributerji, uvozniki in trgovske verige. Konečnik 

Ruzzier, Ruzzier in Hisrich (2013, 206–207) pa med posredne poti uvrščajo tri skupine: 

trgovce, agente in posrednike. 

Start-upi so pogosto neuspešni, ker ne zastavijo pravilno poti do kupca. Zaradi učenja je 

primerno, da start-up na začetku uporabi vse tržne poti in preizkusi, katere najbolje delujejo 

(Maurya 2014, 33). Dandanes se skoraj vsa podjetja poslužujejo kombinacije različnih tržnih 

poti za doseganje ciljnih kupcev (Konečnik Ruzzier, Ruzzier in Hisrich 2013, 210). Tudi 

Gardner in Cooper (2014) se strinjata, da mora start-up obstajati na več kanalih ter pripraviti 

ali celo izumiti nove kanale. 

Maurya (2014, 34) deli tržne poti na vhodne in izhodne. Vhodne so tiste, kjer te kupci sami 

poiščejo na spletu, izhodne pa tiste, kjer moraš kupce nagovoriti. Med vhodne tržne poti 

uvršča bloge, SEO, e-knjige, bele knjige in webinarje, med izhodne tržne poti pa iskalniški 

marketing (angl. search engine marketing, SEM), tiskane in televizijske oglase, sejme in 

neposredne klice. Za učenje so najbolj učinkoviti intervjuji ter neposredna prodaja (Maurya 

2014, 35). 

4.5 Potrjevalni in ocenjevalni gradnik 

Pridobivanje povratnih informacij kupcev in razumevanje blagovne znamke skozi njihovo 

perspektivo je v današnjem času zelo pomembno pri gradnji blagovne znamke. Kljub temu da 

je povratne informacije mogoče pridobiti tudi preko spleta, je bistveno, da se start-up postavi 

v kožo kupcev. Tako jih lahko vključi tudi v soustvarjanje blagovne znamke, ki bo dobro 

zaznana v očeh ciljnih kupcev (Ruzzier in Ruzzier 2015, 152). 

4.5.1 Vrednost blagovne znamke 

Blagovne znamke imajo različno moč in vrednost na trgu. Pomembno je ločiti med finančno 

vrednostjo (angl. brand value) in premoženjem blagovne znamke v očeh porabnikov (angl. 
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brand equity). Vrednost blagovne znamke pomeni njeno finančno vrednost, premoženje 

blagovne znamke pa s trženjskega vidika pomeni zaznavo in dojemanje znamke s strani 

porabnikov, ki predstavlja premoženje številnim podjetjem (Vukasović 2013, 55–56). 

Vrednost blagovne znamke je opredeljena kot skupek premoženja in odgovornosti, ki je 

povezan z imenom ali simbolom blagovne znamke in dodaja ali odvzema vrednost proizvodu 

ali storitvi (Aaker 1991, 15; Aaker in Joachimsthaler 2000, 17). 

Po Aakerju premoženje blagovne znamke sestavljajo štiri dimenzije (Aaker 1991, 16; Aaker 

in Joachimsthaler 2000, 17):  

 zavedanje blagovne znamke (angl. brand awareness), 

 zaznana kakovost (angl. perceived quality), 

 asociacije blagovne znamke (angl. brand associations) in 

 zvestoba blagovni znamki (angl. brand loyalty). 

Keller (1998, 45) je pristopil k vrednosti blagovne znamke z vidika kupcev in opredelil njeno 

premoženje v očeh porabnikov (angl. customer-based brand equity, CBBE) kot »razlikovalni 

učinek poznavanja blagovne znamke na porabnikov odziv na trženjske dejavnosti v povezavi 

z blagovno znamko.« Iz tega izhaja tudi model CBBE za gradnjo močnih blagovnih znamk 

(Keller 2001). 

Bratina (2003, 8) povzema opredelitve kapitala blagovne znamke različnih avtorjev v 

naslednji definiciji: »Kapital blagovne znamke predstavlja ‘dodano vrednost’ izdelka, ki je 

rezultat trženjskih strategij in investicij v blagovno znamko v času razvoja in trženja.« 

Modele vrednotenja kapitala blagovne znamke lahko po namenu delimo na finančne, 

vedenjske in kombinirane (Bratina 2003, 1). Finančni modeli upoštevajo posledice obstoja 

blagovne znamke za izračun finančne ocene vrednosti. Vedenjski modeli pa iščejo vrednost 

blagovne znamke z opazovanjem vedenja porabnikov na trgu in so z vsebinskega vidika pravi 

gradniki vrednosti premoženja blagovne znamke (Bratina 2007, 216). 

Zavedanje blagovne znamke  

Zavedanje blagovne znamke je sposobnost potencialnih kupcev, da prepoznajo ali znova 

prikličejo v spomin blagovno znamko določene kategorije proizvodov (Aaker 1991, 61), ki 

izhaja iz kupčeve sposobnosti identifikacije blagovne znamke v različnih pogojih (Keller 

1998, 87). Na stopnjo zavedanja imata velik vpliv komuniciranje in distribucija blagovne 

znamke, saj je zavedanje večje pri kupcih, ki so blagovni znamki bolj izpostavljeni (de 

Chernatony in McDonald 1998, 398). Aaker (1991, 62–63) deli zavedanje blagovne znamke 

na prepoznavanje (angl. brand recognition), priklic (angl. brand recall) in dominantno 

blagovno znamko (angl. dominant brand). Keller (1998, 88) deli zavedanje blagovne znamke 

le na dva tipa, in sicer na prepoznavanje in priklic. De Chernatony in McDonald (1998, 406) 
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pa Aakerja dopolnjujeta še s četrtim tipom, ki predstavlja znanje o blagovni znamki (angl. 

brand knowledge). 

Asociacije v zvezi z blagovno znamko 

Asociacije na blagovno znamko predstavljajo kar koli, kar je povezano s spominom nanjo. 

Asociacije imajo tudi različno moč, odvisno od izkušenj in izpostavljenosti komuniciranju 

blagovne znamke. Skupek asociacij, organiziranih na smiseln način, tvori podobo blagovne 

znamke. Asociacije predstavljajo bazo za nakupne odločitve in lahko prinašajo vrednost na 

različne načine, med katere spada pomoč pri obdelavi in priklicu informacij, razlikujejo 

blagovno znamko od drugih, vplivajo na nakupne odločitve, spodbujajo pozitivne odnose in 

občutja ter nudijo osnovo za širitve (Aaker 1991, 109–110). Keller (1998, 93–101) 

opredeljuje tri tipe asociacij v zvezi z blagovno znamko, in sicer asociacije, povezane z 

značilnostmi, koristmi in odnosi. Za merjenje podobe blagovne znamke obstajajo različne 

tehnike: projekcijske tehnike, kvalitativne tehnike, ocenjevanje vrednotenj in prepričanj ter 

primerjave (de Chernatony in McDonald 1998, 406).  

Zaznana kakovost 

Zaznana kakovost je lahko definirana kot uporabnikovo zaznavanje celotne kakovosti ali 

prednosti proizvoda oziroma storitve glede na predviden namen in alternativne možnosti. 

Zaznana kakovost vpliva na nakupne odločitve, omogoča razlikovanje, nudi možnost 

zaračunavanja višje cene produkta in omogoča širitev blagovne znamke na druge kategorije 

izdelkov (Aaker 1991, 85–88). 

Značilnosti zaznane kakovosti so naslednje (Aaker 1991, 85–86): 

 ni nujno objektivno določena, ker vključuje mnenja kupcev; 

 razlikuje se od zadovoljstva, ki je odvisno od pričakovanj; 

 razlikuje se od odnosa, ki je odvisen tudi od cene produkta; 

 je neotipljiv, celovit občutek o blagovni znamki. 

Zvestoba blagovni znamki 

Zvestoba pogosto predstavlja jedro vrednosti blagovne znamke in meri predanost kupca. 

Odraža verjetnost kupčeve zamenjave blagovne znamke v primeru spremembe cene ali 

lastnosti produkta. Zvestoba blagovni znamki je eden od indikatorjev, ki je najbolj povezan s 

prodajo v prihodnosti (Aaker 1991, 39).  

Zvestobo povezujemo z nakupnim obnašanjem posameznika, ki je odvisno od tega, kako 

pogosto in kje je kupil določeno blagovno znamko. Kupci nekatere produkte kupujejo bolj 
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pogosto od drugih, tako da je treba pri analiziranju zvestobe upoštevati tudi ta dejavnik 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 158). 

Aaker (1991, 39–41) opisuje pet ravni zvestobe kupca blagovni znamki: 

1. najnižja stopnja zvestobe – nezvesti kupci, ki jih blagovna znamka ne zanima; 

2. kupci, ki so zadovoljni z izdelkom, ampak dovzetni za konkurenčne ponudbe – kupci iz 

navade; 

3. kupci, ki so zadovoljni in jim zamenjava blagovne znamke predstavlja strošek – zvesti 

kupci; 

4. kupci, ki so naklonjeni blagovni znamki – prijatelji blagovne znamke; 

5. najvišja stopnja zvestobe – predani uporabniki blagovne znamke; priporočajo jo naprej. 

4.5.2 Kazalniki 

Start-up se mora najprej posvetiti prepoznavanju in odpravljanju problematičnih točk v 

življenjskem krogu kupca in meriti, kaj kupci počnejo (Maurya 2014, 121). Zaradi izboljšav v 

tehnologiji, ki omogoča interakcijo z uporabniki, lahko start-upi merijo in vrednotijo 

napredek ceneje in bolj učinkovito kot kadar koli prej. Na voljo jim je veliko kazalnikov 

(angl. metrics), ki omogočajo učenje in napredek za razvoj najboljšega ujemanja blagovne 

znamke s trgom (Ruzzier in Ruzzier 2015, 159). 

Maurya (2014, 121–122) in Ries (2011, 130–136) delita kazalnike na dva tipa: 

 uporabne kazalnike (angl. actionable metrics), ki specifična in ponovljiva dejanja 

povežejo z opaženim rezultatom, in njihovo nasprotje; 

 kazalnike brez vrednosti (angl. vanity metrics) oziroma makro kazalnike, ki merijo 

trenutno stanje in ne nudijo vpogleda v način doseženega rezultata ali možnost 

nadaljevanja (na primer zadetki na spletni strani, število prenosov datotek), so pa sestavni 

del večjih makro kazalnikov. 

Ries (2011, 143–147) določa pomembne lastnosti kazalnikov s tremi a-ji: uporabnost (angl. 

actionable), dostopnost (angl. accessible) in preglednost (angl. auditable). 

Obnašanje kupcev je merljivo in spremenljivo, zato Ries (2011, 88) meni, da so kazalniki tudi 

ljudje. Maurya (2014, 122) pa je razširil Riesovo misel in poudarja, da so kazalniki najprej 

ljudje. Torej je treba ljudem posvetiti največ pozornosti in od njih dobiti največ informacij 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 160–161).  

Kazalniki pomagajo start-upu pri razvoju in osredotočanju na tiste tržne poti in lastnosti, ki 

povečajo in maksimirajo konverzije (Ruzzier in Ruzzier 2015, 160). Maurya (2014, 122–123) 

pravi, da je idealna preglednica konverzij kombinacija analitike in upravljanja odnosov s 

kupci. To misel argumentira z naslednjimi dejstvi:  

 kazalniki sami po sebi ne pojasnijo ničesar, zato je treba govoriti z ljudmi; 
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 start-up ne more pričakovati, da bodo uporabniki prišli do njega, zato mora hitro 

prepoznati kakršno koli težavo in stopiti v stik z uporabniki; 

 niso vsi kazalniki enakovredni, zato jih je treba razčleniti v različne sezname. 

Start-upom je na voljo veliko spletnih orodij za merjenje in spremljanje povratnih informacij 

kupcev, na primer Google Analytics, KISSmetrics in Mixpanel (Maurya 2014, 126; Ruzzier 

in Ruzzier 2015, 160). 

V start-up svetu je zelo razširjen model AARRR McClureja (2007), imenovan tudi piratska 

metrika (angl. Startup Metrics for Pirates), ki definira naslednjih pet korakov: 

 pritegnitev (angl. acquisition) uporabnikov na spletno stran preko različnih kanalov, 

 aktivacija (angl. activation) pozitivne uporabniške izkušnje ob prvem obisku spletne 

strani, 

 zadrževanje (angl. retention) uporabnikov k vnovičnemu in večkratnemu obisku spletne 

strani, 

 priporočila (angl. referral) uporabnikov drugim uporabnikom, 

 prihodek (angl. revenue) start-upa ob monetizaciji. 

4.5.3 Proces potrjevanja in ocenjevanja blagovne znamke  

Učenje je bistveno za napredek start-upa (Ries 2011, 49). Pri vitkem pristopu je zelo 

pomembno validirano učenje, ki predstavlja proces testiranja domnev in analize empiričnih 

podatkov, zbranih od pravih kupcev (Ries 2011; Maurya 2014). Z osredotočanjem na 

validirano učenje se lahko start-up izogne izgubam in prihrani čas ter denar (Ries 2011, 76). 

Potrjevanje ali validacija (angl. validation) blagovne znamke se začne že z vizijo, ko 

potencialni kupci s povratnimi informacijami postajajo soustvarjalci blagovne znamke. V 

potrjevalni fazi mora start-up poiskati povratne informacije o posameznih gradnikih NSZ, 

zato da jo lahko potrdi ali nadgradi. Poleg vizije in poslanstva lahko start-up potrjuje lastnosti 

in koristi blagovne znamke, vrednote in osebnost, vizualne elemente in druge gradnike 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 162).  

Blagovna znamka se neprestano spreminja, zato se tudi potrjevanje nikoli ne konča. Poteka v 

vseh razvojnih fazah (preučevalni, razvojni, implementacijski), v vsaki zanki in ob vsaki 

spremembi gradnikov blagovne znamke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 162–163). 

Ocenjevanje ali evalvacija (angl. evaluation) blagovne znamke se začne takoj, ko je NSZ 

predstavljena ciljnemu segmentu in lansirana na trg. Ocenjevanje temelji na uporabnih 

kazalnikih, ki usmerjajo nadaljnji razvoj blagovne znamke. Od potrjevanja se razlikuje po 

tem, da nudi kvantitativne podatke (Ruzzier in Ruzzier 2015, 163). 
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V raziskavo o zaznani vrednosti blagovne znamke v začetni potrjevalni fazi start-up vključi 

potencialne kupce iz predlagane ciljne skupine. Med procesom razvoja blagovne znamke 

lahko ti ostanejo njeni aktivni soustvarjalci, postanejo zgodnji uporabniki (angl. early 

adopters) in končajo kot zvesti kupci (Ruzzier in Ruzzier 2015, 164). Za start-up je najbolje, 

da poišče čim več zgodnjih uporabnikov, saj se ti zadovoljijo tudi z nedokončanim 

produktom. Poleg tega zgodnji uporabniki lažje odpuščajo napake in radi dajejo povratne 

informacije (Ries 2011, 62). 

Po lansiranju NSZ lahko start-up v raziskavo o premoženju blagovne znamke v očeh 

porabnikov vključi tako obstoječe kot tudi potencialne kupce. Pomembno je zaznavanje obeh 

skupin, saj daje to start-upu informacijo, ali obstoječi kupci podobno zaznavajo blagovno 

znamko kot tisti, ki jih nagovarjamo z zgodbo blagovne znamke. Pri ocenjevanju zaznavanja 

blagovne znamke je treba upoštevati to, da lahko pride pri soustvarjalcih blagovne znamke do 

odklona, saj lahko izražajo zaželeno mnenje. Zato je pametno, da start-up vključi tudi kupce, 

ki so že odšli h konkurenci (Ruzzier in Ruzzier 2015, 164–165). 

Povratne informacije, ki so tako kvalitativne kot kvantitativne, so za start-upe najbolj 

pomembne, saj vplivajo na nadaljnji razvoj in preoblikovanje idej (Ries 2011, 75). Dandanes 

pridobivanje kupčevih povratnih informacij ne predstavlja težave zaradi že predstavljenih 

sodobnih komunikacijskih kanalov. Pri potrjevanju in ocenjevanju lahko uporabimo različne 

metode, kot so etnografija, netnografija, individualni ali skupinski intervjuji in ankete 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 166–175).  
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5 PREDSTAVITEV IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE 

Blagovna znamka EnjoyLocal povezuje in promovira raznoliko lokalno turistično ponudbo 

ter informira o pomembnih informacijah in dogodkih preko tiskovin, spletnega portala in 

družbenih omrežij. Glavni produkt blagovne znamke so brezplačni turistični zemljevidi 

EnjoyLocal Free Map, ki spadajo med najbolj priljubljene tiskovine turistov in obiskovalcev. 

V sklopu blagovne znamke izhajajo tudi brezplačni unikatni turistični vodiči, ki turistom 

nudijo zanimive nasvete, kako lahko čim bolj avtentično doživijo destinacijo. Vse tiskovine 

blagovne znamke so izpostavljene na devetsto najbolj obiskanih lokacijah po vsej Sloveniji na 

lastnih informativnih stojalih – mini infotočkah. Podjetje je z blagovno znamko prisotno na 

slovenskem trgu in trenutno deluje v treh slovenskih turističnih makroregijah: mediteranska 

Slovenija, Ljubljana in osrednja Slovenija ter alpska Slovenija. 

5.1 Ideja in vizija 

Ideja za blagovno znamko je nastala kot odgovor na problem nepovezanosti lokalnih 

ponudnikov in je rezultat želje po razvoju, inovativnosti ter kreativnosti v domačem okolju, v 

katerem ustanovitelji zaznavajo veliko neizkoriščenega potenciala. Preko aktivne prisotnosti 

na lokalnem terenu in sodelovanja s turističnimi ponudniki so ugotovili, da so tiskovine kljub 

številnim spletnim turističnim platformam ter aplikacijam še vedno priljubljene med 

obiskovalci in turisti, najbolj uporabni in priljubljeni pa so turistični zemljevidi. Zemljevid 

namreč turistom na pregleden način predstavlja glavne turistične znamenitosti in ponudbo v 

okolici. Zemljevid so nadgradili in ga dopolnili z večjim številom raznolike lokalne ponudbe, 

ki zajema kulinarično ponudbo, bare in pube, trgovine, različne športne, zabavne in druge 

aktivnosti, namestitve ter pomembne turistične informacije. S povečanjem ponudbe na 

zemljevidu so omogočili tudi manjšim, a kakovostnim lokalnim ponudnikom, da se 

predstavijo v skupni tiskovini, ki nudi vse na enem mestu. Z združevanjem in povezovanjem 

ponudnikov v skupno tiskovino (zemljevid) so poleg tega želeli izboljšati tudi uporabnikovo 

izkušnjo ob prihodu na destinacijo. V turistično-informativnih centrih in drugih infotočkah se 

ti namreč pogosto srečajo s prevelikim številom promocijskih tiskovin posameznih 

ponudnikov in nimajo celovitega pregleda nad celotno ter zanje potencialno zanimivo lokalno 

ponudbo. 

5.2 Kontekstni gradniki 

V nadaljevanju predstavljamo kontekstne gradnike blagovne znamke EnjoyLocal: panogo, 

kupce in uporabnike, konkurente ter lastno analizo. 
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Panoga  

Podjetje deluje v turistični panogi, ki je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog 

(World Tourism Organization, UNWTO 2018). World Travel & Tourism Council (WTTC 

2018) beleži, da turizem predstavlja 10,4 % svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). 

Najbolj obiskana turistična regija na svetu je Evropa; že osmo leto zapored beleži rast, ki je 

leta 2017 dosegla 8 % (UNWTO 2018, 9).  

Tudi turizem v Sloveniji predstavlja veliko priložnosti, saj število mednarodnih prihodov v 

našo državo še naprej raste. Slovenski turizem že četrto leto zapored beleži povečano rast 

prihodov in prenočitev. Slovenska turistična organizacija (STO 2018) je leta 2017 zabeležila 

več kot 4,9 milijona turističnih prihodov in 12,6 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 

14,6 % več prihodov in 12,6 % več prenočitev kot leta 2016. Panoga turizma in potovanj je v 

Sloveniji leta 2017 neposredno ustvarila 3,3 % BDP, kar predstavlja 1,41 milijarde evrov, z 

upoštevanjem širših vplivov pa 11,9 % BDP oziroma 5,51 milijarde evrov. WTTC (2018) 

napoveduje, da naj bi se leta 2018 ta neposredni prispevek povečal za 6,1 % na 1,5 milijarde 

evrov ter v prihodnjem desetletju dosegal 4,1-% letno rast in leta 2028 dosegel 4 % BDP 

oziroma 2,24 milijarde evrov. Celotni prispevek, ki upošteva širše vplive turizma, pa naj bi se 

povečal za 6,2 % in v prihodnjem desetletju rastel v povprečju za 4,2 % letno, tako da bo do 

leta 2028 dosegal 14,5 % BDP, kar znaša 8,13 milijarde evrov. Prihodki iz naslova izvoza 

potovanj so v Sloveniji leta 2017 dosegli 7,7 % vsega izvoza oziroma 2,49 milijarde evrov. 

Leta 2018 naj bi zrasli za 6,9 % in v prihodnjem desetletju dosegali 4,5 -% rast. Do leta 2028 

naj bi skupaj dosegali 8,5 % vsega izvoza oziroma 4,12 milijarde evrov. Cilj slovenskega 

turizma je zastavljen bolj ambiciozno in želi doseči 3,7–4 milijarde evrov iz naslova izvoza 

potovanj do leta 2021. Zato je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT 2017, 

9) leta 2017 sprejelo novo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki želi z 

različnimi ukrepi uresničiti naslednjo vizijo: »Slovenija je globalna zelena butična destinacija 

za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebne 

koristi.« 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (MGRT 2017, 17–19) opredeljuje 

tudi glavne globalne trende na področju turizma: 

 pojav novih in hitro rastočih segmentov porabnikov, ki preoblikujejo načine potovanj in 

doživljanja destinacij (krepitev srednjega družbenega razreda, ciljna skupina turistov, 

starejših od 60 let, t. i. »golden oldies« ter milenijci ali predstavniki skupine turistov, 

rojenih v letih od 1984 do 2000); 

 vedno večja pomembnost letalskih povezav; 

 poleg počitnic, ki so najpomembnejši motiv za potovanje, vedno večjo veljavo dobivajo 

krajši oddihi in mestni turizem; 

 pri nakupnih odločitvah turistov bosta postala zelo pomembna zdravje in dobro počutje; 

 vpliv političnih napetosti in terorizma na prihodnost turizma; 
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 preoblikovanje tradicionalnega hotelirstva z novimi in inovativnimi hotelskimi tržnimi 

znamkami;  

 standard turistične dejavnosti sta postala trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma; 

 tehnološka revolucija spreminja načine delovanja vseh deležnikov v turistični dejavnosti; 

 porabniki dobivajo več moči zaradi pojava delitvene ekonomije, ki spreminja ustaljen 

način poslovanja v turizmu. 

Prav razvoj informacijskih tehnologij turističnemu sektorju prinaša veliko novosti, izzivov in 

priložnosti. Turistična industrija se hitro spreminja, saj je internet omogočil strankam, da 

iščejo in rezervirajo turistične produkte na spletu. Zato se številna podjetja, kot sta Airbnb in 

Uber, odmikajo od tradicionalnih poslovnih modelov k modelom, ki povezujejo porabnike 

(angl. customer to customer, C2C) (Önder in Treiblmaier 2018, 180). Napredek v 

digitalizaciji predstavlja poseben izziv uveljavljenim turističnim operaterjem (Digiorgio 2016; 

Hsu et al. 2016). 

Kupci in uporabniki 

Sodobni turist je bolj izkušen in zahteven ter želi individualni pristop in obravnavo (Vodeb 

2014, 18). Na potovanjih združuje večje število turističnih proizvodov (Konečnik Ruzzier 

2010, 91; Vodeb 2014, 18), ki mu predstavljajo celotno doživetje (Konečnik Ruzzier 2010, 

18). Turisti vedno manj povprašujejo po standardnih turističnih proizvodih, zato je potrebna 

inovativnost pri oblikovanju novih, uporabniku prilagojenih rešitev, ki upoštevajo 

spreminjajoče se turistične potrebe in želje ter ekosistem sodobnega turizma (Konečnik 

Ruzzier 2010, 95–96; Hsu et al. 2016, 413). Zanimiv je tudi pojav »postmodernih« turistov, ki 

v nasprotju s sodobnimi izbirajo različne izkušnje, ki vključujejo včasih nasprotujoče si 

življenjske vrednote (izbirajo na primer tako pristno in ekološko ponudbo kot tudi proizvode 

in storitve široke potrošnje) (D’Urso et al. 2016, 298). 

Blagovna znamka EnjoyLocal nagovarja dve različni skupini kupcev in uporabnikov: 

1. Neposredne kupce (naročnike): to so različni lokalni ponudniki, ki plačajo za objavo 

svoje ponudbe v zemljevidu in na spletnem portalu ter uporabljajo zemljevid za 

informiranje svojih gostov; 

2. Posredne kupce (uporabnike): to so obiskovalci in turisti, ki uporabljajo zemljevide in 

spletni portal na destinaciji in so posredni kupci, saj kupijo izdelke ali storitve pri 

lokalnih ponudnikih, ki so v zemljevidu ali na spletnem portalu. 

Uporabniki so poleg omenjenih tudi različni turistični delavci, ki uporabljajo zemljevid za 

informiranje obiskovalcev in turistov ter niso neposredni ali posredni kupci, uporabniki pa so 

tudi domačini. 
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Konkurenti 

Konkurenti blagovne znamke v Sloveniji so drugi ponudniki turističnih zemljevidov, kot so 

InYourPocket, The Slovenia, Points of Interest (POI), Funtrip, Valvasor. Omenjeni ponudniki 

zaostajajo za obravnavano blagovno znamko po številu predstavljenih ponudnikov, naklade 

zemljevidov, lokacij, infotočk, strank ter učinkovitosti trženja in razvoju. Potencialni 

konkurenti v tujini so InYourPocket, Use-It map in zemljevidi glavnih ter lokalnih turističnih 

organizacij, ki običajno niso komercialni.  

V Sloveniji ni neposrednih konkurentov s podobnim spletnim portalom. Primerljivi so portali 

glavne in lokalnih turističnih organizacij, katerih namen sta informiranje ter promocija 

turističnih ponudnikov, ne pa tudi prodaja. Prav tako ni portala, ki bi vključeval tudi dogodke, 

možnosti rezervacije in spletno trgovino na enem mestu. 

Konkurentov na nivoju spletnega portala je v tujini kar nekaj, med drugim tudi Airbnb, ki 

svoje funkcionalnosti nadgrajuje s ponudbo lokalnih doživetij z domačini (v Sloveniji še ni na 

voljo), WithLocals, ki ponuja doživetja z domačini, LikeALocal Guide, ki predstavlja različne 

ponudnike, nasvete in lokalna doživetja z domačini (ti ga tudi soustvarjajo), SpottedByLocals, 

ki prav tako predstavlja različne ponudnike, nasvete in lokalna doživetja z domačini 

(soustvarjajo ga domačini in drugi manjši portali). Med velike (nepremagljive) konkurente 

spadajo tudi TripAdvisor, LonelyPlanet, TourRadar, Afar Media, Google, Facebook. 

Posredni konkurenti so številne interaktivne mobilne aplikacije, ki delujejo kot lokalni 

vodniki, uporabljajo umetno inteligenco in obogateno resničnost. V prihodnje bodo lahko 

popolnoma spremenile obnašanje uporabnikov, ki na potovanjih ne bodo več uporabljali 

tiskovin. 

Lastna analiza 

Podjetje sestavlja manjša ekipa šestih članov, ki jo vodita dva soustanovitelja. Razdeljena je 

na tri delovne skupine glede na makroregijo, v kateri deluje posamezna skupina. Posamezni 

člani skupine imajo različna znanja s področja trženja, prodaje, oblikovanja in tehničnih 

rešitev. Prednost ekipe je to, da je zelo prilagodljiva, njeni člani se hitro učijo, pridobivajo 

nova znanja in po potrebi sodelujejo tudi z zunanjimi strokovnjaki. Oba soustanovitelja imata 

zelo močno osebno in podjetniško mrežo, ki sta jo povezala v distribucijsko mrežo blagovne 

znamke. Podjetje je projekt začelo z lastnimi sredstvi in do zdaj ni pridobilo nobenega 

sofinanciranja, zato sledi načelom vitkega podjetništva ter projekt in blagovno znamko 

nadgrajuje postopno, vendar zato počasneje. V tem se kaže slabost podjetja, saj bi z večjimi 

sredstvi hitreje razvijalo svoje produkte in blagovno znamko ter hitreje uresničilo svoje 

številne razvojne ideje in načrte. 
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5.3 Razvojni gradniki 

V tem poglavju predstavljamo razvojne gradnike blagovne znamke EnjoyLocal, in sicer 

prednosti in koristi, vrednote in kulturo, osebnost, odnose, skupnosti, ceno ter vizualne 

elemente. 

Prednosti in koristi  

Glavne prednosti in koristi blagovne znamke so naslednje: 

 raznolika lokalna ponudba na enem mestu: kulinarika, bari in pubi, trgovine, različne 

športne, zabavne in druge aktivnosti, namestitve ter pomembne turistične informacije; 

 največja naklada zemljevidov v Sloveniji, 100.000 izvodov na posamezno izdajo, izdanih 

že več kot milijon zemljevidov do leta 2018; 

 največje število lokacij in lastnih infotočk v Sloveniji (skupaj devetsto), ki zajemajo 

turistično-informacijske centre (TIC), javne infotočke, turistične agencije, hotele, 

apartmaje, hostle, kavarne in bare, restavracije, trgovine, trafike, muzeje, galerije, 

letališča, pristanišča, avtobusne postaje, idr.; 

 najbolj frekventna in obsežna distribucija zemljevidov in drugih tiskovin; 

 povezovanje ponudnikov turističnih produktov in spodbujanje sodelovanja; 

 povečanje prepoznavnosti lokalne ponudbe; 

 dodatne promocijske storitve.   

Vrednote in kultura 

Člane ekipe v start-upu združujejo vrednote, kot so prijateljstvo, kreativnost, inovativnost ter 

želja po razvoju in povezovanju v lokalnem okolju. Združuje jih tudi želja po lepem, 

enostavnem in svobodnem življenju, zato je vse to prisotno tudi pri vrednotah blagovne 

znamke. Iz tega izhaja tudi kultura v podjetju: člani tima so samostojni, dobrodošle so ideje 

vsakega posameznika, nove stranke pridobivajo preko prijateljskih odnosov z njimi, 

izmenjujejo ideje in podobne vizije za razvoj lokalnega okolja, povezujejo se z novimi 

partnerji. 

Osebnost  

Osebnost blagovne znamke v timu še ni bila točno definirana, so pa prisotni orisi nekakšne 

osebnosti. Blagovna znamka je neke vrste tvoj »lokalni prijatelj« (lokalni vodnik), ki te 

sprejme na destinaciji, ti pomaga in izboljša doživljanje destinacije s predstavitvijo najboljše 

lokalne ponudbe, glavnih znamenitosti, dogodkov in informacij. Omogoči lepe, nepozabne in 

brezskrbne trenutke, saj se ti ni treba ukvarjati z nepomembnimi podrobnostmi. Podobno 

»lokalni prijatelj« poskrbi tudi za svoje stranke; pomaga jim, da so na lep način predstavljene, 
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jim poenostavi informiranje njihovih strank (turistov in obiskovalcev) in ponuja dodatne 

promocijske in digitalne storitve.  

Odnosi 

Odnosi so prijateljski, odprti in pristni. Spodbuja se kreativnost in inovativnost. Blagovna 

znamka želi širiti zavedanje, da z izbiro lokalnega pomagamo manjšim lokalnim podjetjem in 

posameznikom k lepšemu življenju in lokalnemu okolju k razvoju. 

Skupnosti 

Izbrana blagovna znamka je prisotna na spletu in na družbenih omrežjih, v času izvajanja 

raziskave pa je bila vzpostavljena tudi skupina na Facebooku, namenjena povezovanju 

turistov z domačini in drugimi turisti na eni izmed destinacij, v kateri je prisotna blagovna 

znamka. Uporabniki zelo radi delijo svoje utrinke, posebej fotografije z obiska destinacije. 

Pogosto se preko družbenih omrežij obrnejo na blagovno znamko tudi za informacije o 

dogodkih, namestitvah in podobno. 

Cena  

Naročniki so v glavnem zadovoljni s cenami proizvodov in storitev, saj so te oblikovane glede 

na odzive trga, koristi in prednosti blagovne znamke, pogovore s strankami in so tudi 

prilagodljive glede na zahteve posamezne stranke.  

Vizualni elementi 

Ime blagovne znamke EnjoyLocal v angleškem jeziku pomeni »uživaj lokalno« in predaja 

sporočilo, da uživamo na pristen, lokalen način, z izbiro avtentične lokalne ponudbe in 

doživetij, s čimer omogočamo trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in manjših 

podjetij in posameznikov, ki v njem živijo. 

Slika 11: Logotip blagovne znamke 

Vir: EnjoyLocal 2018. 
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Logotip je sestavljen iz napisa imena blagovne znamke v enaki črkovni vrsti z odebeljenim in 

poudarjenim napisom »local«. Dopolnjujejo ga trije enaki simboli različnih velikosti v rdeči 

barvi v obliki »oblačkov«, ki imajo več pomenov oziroma namigov:  

 klepet oziroma ustvarjanje odnosa in komunikacijo med: blagovno znamko, ponudniki in 

turisti ter obiskovalci (a), domačini, obiskovalci in turisti (b); 

 živahno dogajanje, doživetja, dogodki; 

 lokalni nasveti; 

 povezovanje in sodelovanje preko komuniciranja. 

 

Slika 12: Logotip blagovne znamke s sloganom in ikonami 

Vir: EnjoyLocal 2018. 

Z uporabo slogana »Your perfect local guide« je nakazana osebnost blagovne znamke, ki 

predstavlja neke vrste »lokalnega prijatelja« (lokalnega vodnika). Na podoben način slogan 

nagovarja tudi naročnike, saj jim nudi številne prednosti in koristi ter kot dober prijatelj skrbi, 

da so lepo predstavljeni potencialnim kupcem. 

Blagovna znamka se predstavlja na domeni enjoylocal.eu. 

5.4 Implementacijski gradniki 

Implementacijske gradnike blagovne znamke EnjoyLocal, med katere spadajo notranji 

branding, tržno komuniciranje in tržne poti, predstavljamo v nadaljevanju. 

Notranji branding 

Vsi člani ekipe v start-upu trdno verjamejo in podpirajo blagovno znamko, kar se kaže tudi 

pri visoki učinkovitosti ter uspešnosti obeh soustanoviteljev pri trženju in distribuciji njenih 

produktov ter storitev glede na rezultate konkurence. Razvoj blagovne znamke je do zdaj 

potekal spontano in intuitivno, zato posamezni gradniki blagovne znamke niso bili prav točno 

opredeljeni. V prihodnje bodo to spremenili z boljšo notranjo komunikacijo med člani ekipe 

in informiranjem ter vključevanjem v soustvarjanje potencialne nove člane ekipe. Sicer pa je 

http://enjoylocal.eu/
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vsak član enakovreden ostalim in s svojimi predlogi in idejami enako prispeva ter deluje 

samostojno in samoiniciativno. Zaradi tega je kultura svobodna in kreativna. 

Tržno komuniciranje in tržne poti 

Pridobivanje strank v največji meri poteka preko osebnega trženja, ki se je izkazalo kot 

najbolj učinkovito. Na ta način je namreč najenostavneje vzdrževati prijateljske odnose z 

naročniki in vzpostavljati nove. Z uporabniki se komunicira preko družbenih omrežij 

(Facebook, Instagram, YouTube), kjer se jih spodbuja k sodelovanju. Z uporabniki na terenu 

komunicirajo zemljevidi sami, saj so prisotni na najbolj obiskanih lokacijah v treh slovenskih 

turističnih makroregijah. Komuniciranje poteka tudi preko spletnega portala, ki bo v 

prihodnjem letu prenovljen in izboljšan. 

Predstavniki podjetja prodajajo storitve naročnikom neposredno osebno, preko telefona in 

preko spleta, uporabnikom pa neposredno preko spleta in posredno preko njihovih 

naročnikov. Neposredne tržne poti so se v podjetju izkazale kot najbolj učinkovite.  

5.5 Potrjevalni in ocenjevalni gradnik 

Blagovna znamka se je razvijala preko tesnih odnosov z naročniki, ki so njeni neposredni 

kupci in od katerih prihajajo številni pozitivni odzivi. Dokaz, da je blagovna znamka na trgu 

uspešna, so tudi poskusi konkurence, da bi jo kopirali, in sicer na različne načine: s 

podobnimi grafičnimi zasnovami, z dopolnjevanjem ponudbe na podoben način, z večanjem 

obsega njihove distribucije in s pretiranim nižanjem cene podobnih storitev. Največ odzivov 

uporabnikov prejemajo preko družbenih omrežij. 
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6 RAZISKAVA O DOJEMANJU IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE 

Pridobivanje povratnih informacij kupcev in razumevanje blagovne znamke s perspektive 

tako notranjih kot zunanjih deležnikov je pri gradnji blagovne znamke zelo pomembno 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 152). Razvoj proučevane blagovne znamke je do zdaj potekal 

spontano in nesistematično, zato smo preko poglobljenih intervjujev raziskali, kakšen je 

pogled notranjih in zunanjih deležnikov na blagovno znamko. Z analiziranjem obeh pogledov 

smo lahko ugotovili, ali se pojavljajo odstopanja med dojemanjem notranjih in zunanjih 

deležnikov, ter na podlagi ugotovitev pripravili načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke in 

priporočila za prakso. 

Cilji magistrske naloge so bili: 

 podati kritičen pregled literature, 

 raziskati poglede notranjih in zunanjih deležnikov na blagovno znamko, 

 razviti načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke, 

 podati priporočila za prakso. 

Raziskovalno vprašanje, ki smo ga preučevali v sklopu magistrske naloge, je: Kakšen pogled 

na obstoječo blagovno znamko imajo njeni notranji in zunanji deležniki? 

6.1 Potek izvedbe raziskave 

Za potrebe magistrske naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi 

intervjuji z notranjimi in zunanjimi deležniki izbrane blagovne znamke. Na podlagi pregleda 

literature smo oblikovali dva vprašalnika, za notranje in zunanje deležnike. 

Izbrane notranje in zunanje deležnike smo kontaktirali in jih prosili za sodelovanje v 

intervjuju. Izvedli smo osem individualnih intervjujev z zunanjimi deležniki in skupinski 

intervju z notranjimi deležniki. V raziskavi je skupno sodelovalo 11 oseb. Intervjuje smo 

opravili med junijem in avgustom 2018. Intervjuji z zunanjimi deležniki so potekali na 

različnih lokacijah glede na dogovor s posameznim intervjuvancem, skupinski intervju z 

notranjimi deležniki pa v poslovnih prostorih podjetja. Pred začetkom intervjuja smo pridobili 

tudi pisno soglasje za sodelovanje v raziskavi. Vprašalnik je bil pripravljen vnaprej in 

prilagojen posebej za notranje deležnike in posebej za zunanje deležnike. Intervjuje smo 

snemali z mobilno aplikacijo ter si sproti zapisovali ključne točke odgovorov na vprašanja.  

Opravili smo dobesedne prepise oziroma transkripcijo intervjujev in jih posredovali 

posameznim intervjuvancem v predogled in možnost dopolnitve. Sledili sta analiza 

pridobljenih podatkov in interpretacija pridobljenih rezultatov. Pridobljene podatke smo 

razčlenili in kodirali glede na posamezne gradnike razvoja blagovne znamke. Zaradi 

zagotavljanja anonimnosti smo pri predstavitvi rezultatov raziskave imena intervjuvancev 
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šifrirali. Pripravili smo povzetek raziskave s predlogi za izboljšanje blagovne znamke in 

predlogom načrta za njen nadaljnji razvoj. 

6.2 Metodologija raziskave 

Metodologija je temeljna strategija pri odločanju o sklopu alternativ, ki so dosegljive 

raziskovalcu, in predstavlja mnogo več kot le izbiro metode (Trnavčević 2003). Izbrali smo 

kvalitativno metodo raziskovanja, ki omogoča poglobljen vpogled v problem in zahteva 

celovito preučevanje družbenega pojava (Trnavčević 2003). Usmerja se na proučevanje 

posameznih primerov in večinoma poteka kot študija enega primera ali manjšega števila 

primerov (Vogrinc 2008, 53). Temu pravimo idiografski pristop, s katerim poskušamo 

razumeti delovanje, probleme in pojave konkretnega sistema iz njega samega in njegovih 

interakcij z okoljem ali kontekstom (Mesec 1998, 44). Namen kvalitativne raziskave je 

ugotoviti, kako posamezniki razumejo določeno situacijo ter kakšen pomen ji pripisujejo 

(Trnavčevič 2003; Vogrinc 2008, 49). Namen kvalitativne raziskave se najbolj sklada s ciljem 

magistrske naloge, ki je raziskati poglede notranjih in zunanjih deležnikov na blagovno 

znamko. Raziskovalka je tudi najožja članica ekipe v start-upu. Ker raziskovalec predstavlja 

glavni merilni instrument v kvalitativni raziskavi, je pomembno, da pridobi celosten vpogled 

v preučevani kontekst, pri čemer mora odstraniti vse predsodke o raziskovanih področjih 

(Kordeš in Smrdu 2015, 15). Zaradi svoje udeležbe pa ima tudi vpliv na dogajanje, ki ga 

proučuje (Mesec 1998, 41; Vogrinc 2008, 14) in dogajanje tudi sam doživlja (Mesec 1998, 

41).  

6.2.1 Študija primera 

V nalogi smo kot raziskovalni pristop izbrali študijo primera, ki spada med najpogosteje 

uporabljene kvalitativne pristope (Kordeš in Smrdu 2015, 27). Študija primera omogoča 

sistematično analizo in predstavitev posameznega primera (Vogrinc 2008, 45) ter poglobljeno 

razumevanje situacije (Merriam 1998). Študije primerov, ki se v veliki meri uporabljajo v 

družboslovnih znanostih, so se izkazale kot zelo dragocene na področjih, usmerjenih v prakso 

(Starman 2013, 29). So najožja in bolj poglobljena oblika poizvedovanja (Trnavčevič 2003). 

Enota študije je izbrana blagovna znamka, o kateri smo želeli pridobiti poglobljeno 

razumevanje in vpogled vanjo, kot ga imajo njeni notranji in zunanji deležniki. 

6.2.2 Metode zbiranja podatkov 

Kot metodo za zbiranje podatkov smo izbrali intervju, ki spada med najbolj pogosto 

uporabljeno tovrstno metodo (Vogrinc 2008, 99). Z intervjujem lahko ugotovimo, kaj 

udeleženci menijo o proučevani temi in spoznavamo njihova čustva, misli, namere ter 
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pomene, ki jih pripisujejo dogodkom in stvarem (Vogrinc 2008, 100). Odločili smo se za 

poglobljeni polstrukturiran intervju z vprašanji odprtega tipa, ki lahko sledijo določenemu 

okviru ali pa so popolnoma prosta (prav tam, 111). Delno strukturiran intervju s svojo 

fleksibilnostjo namreč omogoča, da pridobimo bolj spontane, konkretne, samoodkrivajoče in 

osebne odgovore (Kordeš in Smrdu 2015, 40–41). 

Pri oblikovanju vprašanj za intervju smo kot izhodišče uporabili model SBFunnel. Gradniki 

blagovne znamke (vizija, kontekstni gradniki, razvojni gradniki in implementacijski gradniki) 

so predstavljali posamezne sklope vprašanj v intervjuju.  

Pripravili smo dva vprašalnika, enega za pridobivanje podatkov notranjih deležnikov, drugega 

za pridobivanje podatkov zunanjih deležnikov. Posamezen vprašalnik je bil sestavljen iz 

petnajstih vprašanj, ki so pokrivala štiri sklope gradnikov blagovne znamke. Zaradi 

zagotavljanja bolj tekočega poteka intervjujev je bil vrstni red vprašanj pri vprašalniku za 

zunanje deležnike drugačen od vrstnega reda vprašanj za notranje deležnike. 

Posamezen intervju je trajal od 40 minut do uro in 20 minut.  

Pridobljene podatke iz intervjujev smo na podlagi raziskovalnega vprašanja oblikovali v 

naslednje vsebinske sklope glede na gradnike blagovne znamke: 

1. Temeljni gradnik: vizija; 

2. Kontekstni gradniki: panoga, konkurenca, lastna analiza, kupci in uporabniki; 

3. Razvojni gradniki: lastnosti in koristi, vrednote in kultura, osebnost, odnosi, cena, 

zgodba, ime, logotip, slogan; 

4. Implementacijski gradniki: notranji branding, tržno komuniciranje ter tržne poti. 

Vprašalnik za notranje deležnike je priložen v prilogi 1, vprašalnik za zunanje deležnike pa v 

prilogi 2. 

6.2.3 Vzorec 

Vzorec notranjih deležnikov je bil namenski, saj smo izbrali tiste notranje deležnike, od 

katerih lahko dobimo največ koristnih informacij. V primeru, da nas v kvalitativni raziskavi 

zanimajo tisti udeleženci, ki so najboljši poznavalci preučevanega vprašanja, Merriamova 

(1998, 61) zagovarja namenski vzorec. O izbiri tistih raziskovalnih enot, ki nam dajejo uvid v 

kar najbolj raznolike konfiguracije, govori tudi Mesec (1998, 73).  

V skupinski intervju sta bila vključena dva glavna predstavnika blagovne znamke in 

raziskovalka kot najožja članica ekipe.  

Vzorec zunanjih deležnikov smo pridobili iz poslovne mreže blagovne znamke, ki smo jo 

najprej razvrstili v dve skupini: v prvo smo razvrstili zunanje deležnike, ki so bližje blagovni 
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znamki, in tiste, s katerimi imamo več stikov; v drugo pa zunanje deležnike, ki so manj 

povezani z blagovno znamko, in s katerimi smo redkeje v stiku.  

Vzorec zunanjih deležnikov smo izbrali iz prve skupine naše poslovne mreže. 

Zunanji deležniki so bili izbrani na podlagi priložnostnega vzorca, saj smo izbrali tiste 

zunanje deležnike, ki so nam bili najbolj dostopni in od katerih smo pričakovali najbolj 

uporabne informacije.  

6.3 Analiza rezultatov in interpretacija 

V tem poglavju predstavljamo pridobljene podatke, ki smo jih zbrali z intervjuji, ter njihovo 

interpretacijo. Nekatere ugotovitve navajamo po vrstnem redu intervjuvancev, nekatere pa 

smo združili tako, da se smiselno dopolnjujejo. 

6.3.1 Stališča notranjih deležnikov 

V skupinskem intervjuju sta sodelovala dva glavna predstavnika blagovne znamke ND1 in 

ND2, ki sta soustanovitelja podjetja, ter raziskovalka ND3 kot najožja članica ekipe. Notranja 

deležnika ND1 in ND3 delujeta na območju mediteranske Slovenije, notranji deležnik ND2 

pa na območju Ljubljane in osrednje Slovenije. Intervju je potekal 31. julija 2018 v poslovnih 

prostorih podjetja v Ljubljani in je trajal 1 uro in 20 minut.  

Vizija 

Najprej nas je zanimalo, kaj notranjim deležnikom pomeni blagovna znamka, kako jo 

razumejo, zakaj obstaja in kako jo vidijo v prihodnosti. 

ND1 razume blagovno znamko kot nekakšen način življenja, saj mu omogoča rast, 

spoznavanje ljudi, povezovanje in odpiranje novih področij v poslovnem svetu. Meni, da se 

priložnosti pojavljajo tam, kjer so težave in nezadovoljene potrebe okolja ter ljudi. S tem se je 

strinjal tudi ND2. Povedal je, da morda od začetka stremiš k eni zadevi, potem pa ugotoviš, 

da je še veliko stranskih, ki mogoče niso dobro urejene, in lahko narediš več stvari skupaj.  

ND1 je razložil še, da sta produkt in blagovna znamka nastala zaradi povpraševanja po takšni 

rešitvi, saj obstoječi produkti na trgu niso zadostno zadovoljevali potreb. Povedal je: »Na 

podlagi teh povpraševanj začneš delati neko vizijo, kakšna bi bila ta blagovna znamka.« 

Izpostavil je, da je pri oblikovanju rešitve treba ugoditi različnim dejavnikom: »/ …/ V tej 

krožnici spoznaš ogromno ljudi in vsak človek ima neka izhodišča, pričakovanja, neke 

potrebe.« Na začetku je imel ND1 vizijo o razpršenih infotočkah: »Takrat sem razmišljal, da 

bi to lahko bile razpršene infotočke, tako da bi imeli vsepovsod te tiskovine.« ND2 je potrdil, 

da so to vizijo že uresničili: »/ …/ smo postali potujoči TIC.«  
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ND2 se zdi, da bi lahko blagovna znamka v prihodnosti postala nekaj podobnega kot spletni 

portal TripAdvisor, in sicer na način, da bi prodajala preverjeno ponudbo na lokalni ravni 

oziroma nudila izbore najboljših ponudnikov, ljudje pa bi ji zaupali. To je pojasnil s 

primerom: »Če so štiri ladjice, delamo z najboljšo ladjico.« ND3 se je strinjala, da mora 

blagovna znamka prodajati preverjeno lokalno ponudbo, in dodala, da bi bilo smiselno 

določiti kriterije izbora ponudnikov, med katerimi je najpomembnejša kakovost. ND1 se z 

ND2 ni strinjal, saj meni, da ne morejo konkurirati globalni konkurenci, kot so prepoznavni 

turistični spletni portali, saj so začeli prepozno in nimajo dovolj močne razvojne ekipe: »/ …/ 

Časovno smo nekako startali, da s temi zelo težko konkuriramo. Ker to so že tako veliki 

sistemi, ki nekako že vse požirajo.« V prihodnosti podjetje in blagovno znamko vidi kot 

založniško hišo s svojo distribucijo, ki bo izdajala širok razpon različnih tiskovin. 

ND2 vidi vlogo blagovne znamke v ponudbi informacij, ki jim bodo ljudje zaupali, in v 

povezovanju. Njen edinstven položaj na trgu bo promoviranje pristne in preverjene lokalne 

ponudbe preko sodelovanja z domačini. Povedal je, da vidi izziv tudi v tem, »da bo 

povezovala nekoga ali pa nekatere skupnosti, ki se same ne morejo.« Izpostavil je 

pomembnost zaposlovanja domačinov. ND1 pa vidi vlogo blagovne znamke v prihodnosti v 

tem, da bo nudila nasvete in pomagala lepše doživeti destinacijo preko bolj pametnih 

informativnih tiskovin. Z njimi bi se lahko približali tudi mestom in občinam, ki bodo v 

prihodnosti postajale vse bolj pametne. ND1 vidi možnosti tudi v tem, da bi podjetje postalo 

turistična agencija, ki bo imela svoje infotočke in nudila razne ekskurzije in izlete. ND2 se je 

strinjal, da bodo morda v prihodnosti takšne infotočke že po mestu. Dodal je, da bi lahko tudi 

sami naredili svojo pot po mestu, tako da vodič ne bi bil potreben; tega v Ljubljani namreč še 

ni oziroma je slabo organizirano. Na ta način bi si uporabniki prej označili, kaj jih zanima, 

blagovna znamka pa bi jim vse to potem tudi ponujala. Kot eno izmed idej je ND1 omenil 

virtualni vodič na destinaciji z uporabo virtualnih očal. ND1 je dodal še, da bi kupec z 

nakupom tiskovine dobil osebnega turističnega vodiča: »V bistvu kupiš nekakšnega agenta.« 

Omenil je tudi možnost plačilnega sistema s kriptovalutami. 

Kljub tehnološkemu razvoju v podjetju ugotavljajo, da je trenutno povpraševanje po 

tiskovinah še vedno veliko. ND2 je povedal, da je ljudem še vedno všeč, da imajo nekaj v 

roki, in dodal, da »na letni bazi po več kot pol milijona zemljevidov razdelimo in jih tudi 

poberejo.« ND1 je potrdil, da »je bolj sproščeno, če gledaš papir kot pa samo digitalno« in da 

»/ …/ papir bo vedno papir / …/«; še vedno ima večjo vrednost. Zaradi tega opisuje ND1 

blagovno znamko v trenutni fazi kot še vedno nekako staromodno. Kljub temu pravi, da bo 

blagovna znamka funkcionalno in tehnološko sledila ostalim z uporabo novih materialov, 

proizvodov in storitev. Da se bo prilagajala novostim, se strinja tudi ND2. To, da so tiskani 

zemljevidi še vedno zelo v uporabi tako pri starejši kot tudi pri mlajši generaciji, je potrdil 

tudi ZD2, ki to opaža pri svojem delu. Tiskani zemljevid namreč omogoča zapisovanje in 

označevanje po njem, turistični vodiči pa turistom tako tudi najlažje pokažejo pomembne 

točke. 
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ND1 in ND2 sta izpostavila tudi okoljski vidik. ND2 je povedal, da tiskovine tiskajo na 

brezlesni papir, ki se ga lahko ločuje in reciklira. Izvedeli smo tudi, da bodo v podjetju 

trenutna vozila za distribucijo nadomestili z električnimi vozili. 

Panoga 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali notranji deležniki sledijo trendom v panogi in na kakšen 

način. 

ND2 je povedal, da so trenutno trend doživetja. ND3 je povedala, da je vedno večje 

povpraševanje po pristnih in lokalnih zgodbah. S tem se je strinjal tudi ND1, ki je dodal, da bi 

bilo zanimivo naslednje: »Da v bistvu poveš svoje kriterije in potem na podlagi teh kriterijev 

ti EnjoyLocal prav izpiše, kaj bi bilo zate.« ND3 je potrdila, da jim bo to funkcionalnost 

omogočal novi spletni portal. Dodala je, da je prihodnost v integralnih turističnih produktih 

oziroma doživetjih, kar spodbujajo tudi aktualni razpisi. Povedala je, da bi blagovna znamka 

lahko nudila predloge že sestavljenih doživetij, o čemer je bilo govora že pod prejšnjim 

vprašanjem. Če povzamemo, je ND2 predlagal, da bi lahko blagovna znamka nudila možnost, 

da si uporabniki sami naredijo doživetje po mestu s kombiniranjem ponudbe, ki jim je všeč. 

ND3 je predlagala tudi, da bi jim blagovna znamka lahko nudila namige in predloge doživetij, 

ki bi jih dejansko lahko doživeli samostojno s kombiniranjem posameznih ponudnikov, brez 

da bi jih morali v podjetju organizirati in jih izvajati kot agencija. 

Konkurenca 

Zanimalo nas je, kako predstavniki blagovno znamko pozicionirajo v primerjavi s konkurenti. 

Preverili smo tudi, kaj zaznavajo kot svojo največjo konkurenčno prednost in na kakšen način 

bi lahko bili še boljši. 

ND1 je povedal, da so bili konkurenti več časa prisotni na trgu, ampak so jih vseeno kar hitro 

prehiteli. Imajo namreč zelo slabo naklado, zato zemljevidi zmanjkujejo. Predstavnik ND2 je 

dodal: »Ja, naša mreža je sigurno močnejša. Pa mogoče tudi ta lokalni stik.« V nadaljevanju 

je razložil, da je to prednost zato, ker vsak pokriva svojo regijo in je tako tudi komunikacija 

lažja. Kot prednosti je navedel še razvejanost stojal in prilagodljivost. S strankami se namreč 

vedno pogovorijo in potem prilagodijo glede na želje in potrebe. ND1 je potrdil, da je njihova 

prednost drugačen način trženja, saj z vsako stranko gradijo prijateljski stik. Na bolj odprt 

način potencialno stranko najprej spoznajo, jo vprašajo, kaj želi in misli, ter se ji nato 

prilagodijo s ceno in storitvijo. ND3 se je strinjala, da je glavna prednost prav to, da ima 

vsaka regija lokalne predstavnike in da delujejo preko prijateljskih stikov. ND2 je izpostavil 

tudi zanesljivost, saj se stranke zanašajo nanje, jim vedno sporočijo, ko kaj potrebujejo ali pa 

ko jih kaj moti. Dodatna prednost pa je tudi hitra odzivnost. Ko zmanjkajo zemljevidi, jih na 

primer dostavijo še isti ali pa takoj naslednji dan. ND1 je povedal, da je sicer tudi konkurenca 
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močna in agresivna. ND2 ga je dopolnil, da je bolj agresivna kot močna. Sicer pa jim 

konkurenca predstavlja spodbudo. 

Lastna analiza 

Zanimalo nas je, katere prednosti in slabosti podjetja zaznavajo notranji deležniki pri razvoju 

blagovne znamke.  

ND1 je povedal: »Prednost je, da smo zelo ambiciozni, veliko stvari naredimo sami.« ND2 je 

znova izpostavil, da je glavna prednost lastna distribucija. ND1 se je strinjal in dodal, da jim 

distribucija omogoča tudi to, da naredijo več stvari hkrati. Njihova ekipa se v šestih letih ni 

spremenila. Še vedno sta dva glavna predstavnika, ki sodelujeta z zunanjimi sodelavci. Glede 

na to, da vse delajo v zelo majhni ekipi, zadeve velikokrat ne potekajo tako hitro, kot bi si 

želeli. ND1 je povedal, da njihov način trženja zahteva veliko časa s strankami, s čimer se je 

strinjal tudi ND2. Kot je dodal, jim veliko časa vzamejo tudi tekoče zadeve, zato se nekaterih 

projektov nikakor ne morejo lotiti: »Preveč idej imamo pa preveč projektov.«  

ND1 je kot glavno slabost zato izpostavil pomanjkanje kadra. Povedal je, da je slabost tudi 

okolje, v katerem delujejo: »Sistem je še malo zaostal.« Meni, da bi lahko že dobili kakšno 

podjetniško spodbudo. ND2 se je s povedanim strinjal in prav tako poudaril pomanjkanje 

kadra. ND1 meni, da so zdaj ravno v fazi, ko bi potrebovali kadrovske okrepitve in kakšno 

finančno pomoč preko razpisov, da bi delali hitreje in se bolj posvetili razvojnim projektom. 

ND2 je pozneje v intervjuju dopolnil to razmišljanje; kot je povedal, kljub temu da bi kakšna 

kadrovska okrepitev prišla prav, lahko opravijo vse sami. Ena oseba namreč naredi izdelek, ga 

iztrži, zadevo oblikuje in nato opravi še distribucijo, tako da je prisotna v procesu od začetka 

do konca. Tudi strankam je všeč, ker dobijo vse na enem mestu. ND1 je povedal, da je pri 

finančnih virih tako, da se nekako vse obrača nazaj v podjetje, to pa se lahko naprej razvija. Iz 

stroškovnega vidika so namreč zelo dobro optimizirani. ND2 je zaključil, da gredo zadeve 

tako hitro, kot si jih sam zastaviš, v prihodnje pa si želi, da bi se zadeve poenostavile in ne bi 

bilo nepotrebnih zastojev pri projektih zaradi nekaterih strank in podobno. 

Kupci in uporabniki 

Pri notranjih deležnikih smo raziskali tudi, kdo so ključni kupci in uporabniki blagovne 

znamke ter kakšne probleme, potrebe in lastnosti imajo. 

ND1 je povedal, da bi naročniki radi predstavili svojo ponudbo na čim več lokacijah. Zanje je 

dodana vrednost tudi to, da zemljevid predstavlja pripomoček na destinaciji. ND2 je potrdil, 

da jim odgovarja prisotnost zemljevida na tako velikem številu lokacij. Njihovi ključni 

uporabniki pa so tako tujci – turisti kot tudi domačini, saj tudi slovenski obiskovalci 

uporabljajo njihov zemljevid.  
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ND2 je razložil, da so se lotili dodatnega projekta (turistični vodič) ravno zaradi naročnikov, 

saj nekaterim ni zadostovala kratka predstavitev na zemljevidu. Zaradi tega so začeli delati 

pisane oglase in nekateri naročniki so s tem zelo zadovoljni, saj se lahko predstavijo in povejo 

zgodbo. Nekateri naročniki se odločajo za oglaševanje na zemljevidu, drugi v pisanih vodičih, 

tretji pa za oboje, tako da lahko vsak naročnik najde nekaj zase.  

ND2 je povedal, da je glavna potreba uporabnikov ta, da dobijo brezplačni zemljevid. ND1 je 

dodal, da jim zemljevid nudi vse na enem mestu in jim predstavlja nekakšen vodič na 

destinaciji. 

Lastnosti in koristi 

Zanimalo nas je, katere so po mnenju notranjih deležnikov ključne funkcionalnosti in koristi 

blagovne znamke. 

Oba – tako ND1 kot ND2 – sta se strinjala, da je ključna funkcionalnost to, da je vse zbrano 

na enem mestu, korist pa, da vsepovsod informira. ND2 je dodal, da je funkcionalnost tudi 

prepoznavnost.  

Vrednote 

Predstavnika blagovne znamke smo vprašali, katere vrednote naj bi odražala njihova blagovna 

znamka in kako se povezujejo z njunimi osebnimi vrednotami. 

ND2 je povedal: »Ljubim lokalno.« ND1 pa: »Jaz sem lokalpatriot.« ND1 je dodal tudi 

druženje. Povedal je: »Blagovna znamka gre lahko tudi širše, toliko je teh simbioz v vsem 

tem, da se lahko vsak človek najde.« Blagovna znamka mu namreč predstavlja življenjski stil, 

kot je povedal tudi v uvodu intervjuja. ND2 je dodal še družinske vrednote: »Mi smo ena taka 

družina.« 

Osebnost 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna bi bila blagovna znamka po mnenju notranjih 

deležnikov, če bi bila oseba; katere lastnosti bi imela. 

ND1 je povedal, da bi bila prijazna, ustrežljiva, eksplozivna, hitra, učinkovita in nekako 

optimalna, v smislu, da »ve, da se ne da vsega takoj perfektno narediti, hkrati pa je vedno tri 

korake naprej.« 

ND2 je dodal, da bi bila sposobna in sama svoj mojster, hitro bi reševala probleme. To je 

obrazložil tako: »Če pride do kakšnega problema, se ne ustraši, ampak poskuša čim prej ta 

problem rešiti.« Dodal je, da bi bila tudi iznajdljiva, prilagodljiva in previdna. ND1 se je z 
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ND2 strinjal in dodal, da bi bila simpatična in nasmejana, športna in diplomatska. ND3 je 

dodala športno-elegantna. ND2 si jo predstavlja kot visoko. ND1 si jo predstavlja tudi z likom 

lisice, ki ga povezuje s hitrostjo na ta način, da pride, naredi in gre.  

Odnosi 

Notranje deležnike smo vprašali, v čem se kaže edinstvenost odnosov med blagovno znamko 

in zunanjimi deležniki, kot so naročniki, uporabniki, podporniki, skupnost in drugi. 

ND1 je povedal, da gre za zaupanje in prijateljski odnos z naročnikom: “Da mu res želiš, da 

tudi on čedalje bolj uspeva …” Tudi ND2 je povedal, da ima z naročniki prijateljski odnos. 

Nikoli ni osnovni namen samo prodaja. ND2 je dodal, da predstavljata edinstvenost tudi 

vidnost in prepoznavnost, saj jih ponudniki kontaktirajo, ker so videli njihov zemljevid in bi 

se radi vključili vanj. ND1 je povedal, da tudi kupujejo pri ponudnikih, ki so njihovi 

naročniki. ND3 je potrdila, da na ta način nekako vračajo nazaj skupnosti. ND1 je povedal 

tudi, da marsikdo ne potrebuje te storitve, ampak se odloči zanjo zaradi njega kot 

predstavnika in lepe zgodbe, ki jim jo predstavi. ND2 se je s tem strinjal in poudaril, da imajo 

veliko paleto storitev, tako da vsak najde nekaj zase, to pa pomaga pri prepoznavnosti. 

Cena 

Zanimalo nas je, kateri so po mnenju notranjih deležnikov možni dodatni viri in načini 

zaslužka z blagovno znamko. 

ND1 je povedal, da je možnosti zelo veliko. V intervjuju je bilo že omenjeno, da je pri samih 

zemljevidih možna širitev še v druge regije in na vso Slovenijo. Poleg zemljevidov pa je 

možnost oglaševanja v novih tiskovinah. ND2 je dodal, da so dodatni možni načini zaslužka 

tudi razni spominki. Oba predstavnika blagovne znamke se strinjata, da bi bili dodatni viri za 

blagovno znamko zagotovo razni razpisi, več sodelovanja pa si želijo tudi s turističnimi 

organizacijami. 

Zgodba 

Pri notranjih deležnikih smo ugotavljali tudi, kakšna bi lahko bila po njihovem mnenju 

edinstvena zgodba blagovne znamke, ki se lahko poveže s ciljnimi uporabniki, reši njihove 

probleme in izpolni njihove želje. 

ND2 nam je razložil, da vidi zgodbo blagovno znamke kot portal in aplikacijo v obliki 

načrtovanja. Uporabnik bi definiral, kaj ga zanima in koliko denarja je pripravljen porabiti, 

aplikacija pa bi pripravila celotno celodnevno doživetje – od namestitve, kulinarike, ogledov, 

prevozov in letov. Kot je dodal ND1, bi bilo dobro, da bi lahko šel večkrat skozi podobno  
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zgodbo, saj bi bila ta nepozabna. Blagovno znamko bi zaradi teh doživetij, ki mu jih je 

omogočila, tudi priporočil naprej. 

Ime 

Notranje deležnike smo vprašali, kako so vizualni elementi povezani z blagovno znamko. 

Začeli smo z imenom.  

ND1 je pojasnil, da so veliko delali na imenu blagovne znamke. Ljudje jih pogosto sprašujejo, 

ali prihaja blagovna znamka iz tujine in ali so pridobili kakšno licenco za njeno uporabo. 

Logotip 

V sklopu raziskovanja povezanosti vizualnih elementov z zgodbo blagovne znamke smo pri 

notranjih deležnikih raziskali tudi, kaj pomeni logotip. 

Idejo logotipa je razložil ND1, ki je njegov avtor. Pojasnil je, da znak z oblački predstavlja 

komunikacijo, govorico. Hkrati je podoben tudi ikoni za lokacijo. Zajema tri ikone, ki 

predstavljajo komunikacijo med več osebami in povezovanje.  

Slogan 

Notranjih deležnikov po sloganu nismo posebej spraševali, sta pa udeleženca že med 

intervjujem razložila vizijo in zgodbo blagovne znamke, iz česar izhaja tudi slogan. Slogan 

odraža to, da je blagovna znamka nekakšen vodič uporabnikom na destinaciji in v lokalnem 

okolju. ND2 se zdi slogan odličen.  

Notranji branding 

Pri notranjih deležnikih smo raziskali, kaj zaznavajo kot edinstveno pri kulturi njihovega 

podjetja.  

ND1 je povedal, da je v podjetju edinstvena samostojnost. ND2 je povedal: »Vsak je prišel z 

eno svojo vizijo in potem sva se midva v viziji zelo dobro povezala … In se v bistvu zdaj še 

druge stvari pletejo …« ND1 je odgovoril: »Je prišlo do neke simbioze, ki se zdaj soustvarja.« 

ND2 je dodal, da so odprti za ideje, ND3 pa, da ima vsak svojo svobodo, saj jih povezujejo 

prijateljski odnosi.  
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Tržno komuniciranje in tržne poti 

Notranje deležnike smo vprašali, katere neizkoriščene potenciale pri komuniciranju blagovne 

znamke zaznavajo. 

ND2 je povedal, da zelo malo uporabljajo Twitter in bi ga lahko bolje izkoristili. ND1 se 

strinja s Twitterjem, meni pa, da lahko še izboljšajo tudi komuniciranje na Facebooku in 

Instagramu. Mnenja je tudi, da bi lahko o blagovni znamki in ekipi objavili kakšen članek. 

Povedal je, da bi morda lahko vključili tudi »neko osebo, ki tudi nekako predstavlja blagovno 

znamko. To sva zdaj še vedno samo jaz pa ND2, večinoma.« ND1 meni, da se moraš najprej 

dokazati z delom in priti na nivo, ko že imaš reference, potem pa se predstaviš. ND2 se zdi 

dobra ideja tudi live chat, ki bo vključen na novem spletnem portalu. ND1 se strinja z ND3, 

da bi lahko k sodelovanju povabili tudi kakšne vplivneže, je pa odvisno od njihovih zahtev. 

ND3 je dodala, da bi morali pripravljati več videoposnetkov, s katerimi bi predstavili 

doživetja na destinacijah. 

6.3.2 Stališča zunanjih deležnikov 

V individualnih intervjujih je sodelovalo osem zunanjih deležnikov. Intervju z zunanjim 

deležnikom ZD1, strokovnjakom s področja managementa prireditev, destinacijskega 

managementa in športnega turizma, je potekal 26. junija 2018 v Luciji in je trajal 1 uro in 20 

minut. Intervju z zunanjim deležnikom ZD2, turističnim vodičem, ki je uporabnik produkta 

blagovne znamke in nekdanji naročnik, je prav tako potekal 26. junija 2018 v Luciji in je 

trajal 45 minut. Intervju z zunanjo deležnico ZD3, uporabnico in nekdanjo zaposleno v 

hotelski verigi, ki je naročnica blagovne znamke, je potekal 27. junija 2018 na daljavo (po 

telefonu) in je trajal 45 minut. Intervju z zunanjo deležnico ZD4, predstavnico privatne 

namestitve, ki je uporabnica produkta blagovne znamke in naročnica, je potekal 27. junija 

2018 v Luciji in je trajal 1 uro. Intervju z zunanjo deležnico ZD5, predstavnico namestitve v 

zaledju in povezovalko ponudnikov v zaledju, ki je naročnica ter uporabnica produktov 

blagovne znamke, je potekal 29. junija v Kopru in je trajal 50 minut. Intervju z zunanjim 

deležnikom ZD6, strokovnjakom za spletne rešitve in digitalni marketing ter trgovcem, ki je 

naročnik blagovne znamke, je potekal 17. julija 2018 v Luciji in je trajal 45 minut. Intervju z 

zunanjim deležnikom ZD7, strokovnjakom s področja podeželja in razvoja turizma na 

podeželju, je potekal 26. julija 2018 v Piranu in je trajal 1 uro. Intervju z zunanjim 

deležnikom ZD8, slovenskim popotnikom, piscem in fotografom ter predstavnikom turistične 

agencije, ki je naročnik blagovne znamke, je potekal 1. avgusta 2018 v Luciji in je trajal 40 

minut.  
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Vizija 

Zanimalo nas je, kako lahko povežemo vizijo blagovne znamke s potenciali, ki jih zaznavajo 

zunanji deležniki, zato smo jih spraševali, katere potenciale vidijo v blagovni znamki.  

Po mnenju ZD6 ima blagovna znamka še veliko neizkoriščenega potenciala, saj lahko vedno 

izboljšaš stvari, ki si jih že naredil, in dodajaš nove. Povedal je: »Je še dolga pot pred vami.« 

Izpostavil je tudi, da v lokalnem okolju manjka dobra infotočka, kar bi lahko izkoristili pri 

blagovni znamki. Tudi ZD1 je poudaril, da v lokalnem okolju manjka točka, kjer bi prodajali 

lokalne produkte.  

ZD7 potenciale vidi na nivoju cele destinacije, in sicer v butičnosti. Povedal je: »/ …/ Smo 

butični in to butičnost moramo skozi proizvode narediti tako, da je lahko dodana vrednost.« 

Dodal je tudi, da je lahko to, kar je za nekoga nekaj vsakdanjega, za drugega avantura; po 

njegovem bi lahko še bolje izkoristili že obstoječe.   

Tudi ZD8 vidi potencial v butičnosti na ravni celotnega slovenskega turizma. Povedal je: 

»Bolj je treba iti na kvaliteto kot na maso.« Za potencial je označil izdelavo mobilne 

aplikacije, hkrati pa izpostavil tudi, da v Sloveniji ni dovolj mase za to. Pomembno se mu zdi, 

da v ekipi neprestano spremljajo stvari in se razvijajo. Omenil je tudi povezovanje z dogodki 

in organizatorji dogodkov.  

Potencial na področju dogodkov je omenil tudi ZD2. Povedal je, da vidi priložnost v tem, da 

se blagovna znamka razširi v vse večje slovenske destinacije.  

Tudi ZD3 vidi potencial, da se blagovna znamka razširi po vsej Sloveniji in da zemljevidi pod 

to blagovno znamko postanejo vodilni za vsa slovenska mesta.  

Tako kot ZD2 in ZD3 tudi ZD5 priložnost vidi v širitvi blagovne znamke, posebej na 

območje celotne Slovenske Istre. Izpostavila je predvsem aktivnosti na družbenih omrežjih. 

Po njenem mnenju so zemljevidi dobra osnova za nadgradnjo. Strinjala se je, da se trenutno 

ponudbo pod blagovno znamko razširi tudi s spletnim portalom in kartico za skupna 

doživetja.  

Doživetja je omenil tudi ZD1, in sicer petzvezdična doživetja. Meni, da bi se morala blagovna 

znamka preko povezovanja usmeriti prav v to. Povedal je: »Vi imate super podlago za to, ker 

mislim, da se danes petzdvezdična doživetja gradijo na lokalnem. / …/ Tukaj bi se mogoče 

morali povezati z nekom.« 

ZD4 je predlagala, da bi predloge doživetij vključili v zemljevid.  

ZD3 je predlagala možnost komunikacije in povezovanja med turisti ter domačini na 

destinaciji, še pred obiskom destinacije pa v obliki spletnega svetovalca. Meni, da bi blagovna 
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znamka lahko postala prepoznavna na ta način: »/ …/ Da takoj ko en reče, pomisli na local, 

na lokalno hrano, lokalno doživetje, pomisli na EnjoyLocal.« ZD6 je pozneje v intervjuju 

povedal tudi, da bi se morala blagovna znamka povezovati s sosednjimi državami, ki imajo 

dovolj visoko kupno moč. 

Panoga 

Zunanjih deležnikov nismo spraševali o panogi, so pa nekateri podali razmišljanja o tem 

gradniku. 

ZD7 in ZD8 sta večkrat poudarila butičnost, ki jo turisti vedno bolj iščejo, in potrebo po 

kakovosti. ZD1 je povedal, da je vedno več poudarka na spodbujanju petzvezdičnih doživetij.  

Konkurenca 

Zanimalo nas je mnenje zunanjih deležnikov o prednostih in slabostih blagovne znamke glede 

na konkurenco. 

ZD6 je povedal, da ne opaža konkurence; po njegovih besedah je zanemarljiva in so jo že 

zdavnaj prehiteli.  

ZD4 konkurence sploh ne pozna. Dodala je tudi: »Bolje je, da je en lokalec tukaj.« 

Podobno je povedala tudi ZD5 glede prisotnosti blagovne znamke na destinaciji Slovenska 

Istra: »/ …/ Je potem to, da ste prisotni v prostoru in da ste lokalno podjetje, absolutna 

prednost. In posledično imate večjo verodostojnost. Ker na koncu je pomemben ta osebni 

stik.« 

Pristen stik je omenila tudi ZD3, ki je, skupaj z odprto komunikacijo in s tem, da človeka za 

blagovno znamko dejansko poznaš, ravno to izpostavila kot prednost. Povedala je: »Prednost 

je, da je oseba lokalna.« 

Po mnenju ZD1 konkurenco predstavlja destinacijska organizacija na eni od destinacij, na 

kateri deluje blagovna znamka. Ob tem je dodal: »Jaz to itak vidim združeno.« Čeprav ima ta 

organizacija za seboj agencije, ji je, kot je poudaril, blagovna znamka EnjoyLocal kar 

konkurenčna; določene stvari so mu celo bolj všeč pri tej blagovni znamki. 

ZD8 pozna konkurenco. Meni pa, da se glede na konkurenco profilirajo kot najboljši. Povedal 

je: »Ena glavnih prednosti je distribucija, ki jo imate res razvejano.« S tem se je strinjala tudi 

ZD5. ZD8 je omenil glavnega konkurenta in kot njegovo slabost poudaril to, da ima zelo 

agresiven pristop do strank. Prednost tega konkurenta pa je, da zelo dobro dela na raznih 

razpisih. Meni pa, da je sicer bolj sam sebi namen in nima nekega učinka. Omenil je tudi 
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drugega konkurenta, a povedal, da ga že dolgo ni zasledil. Izpostavil ga je kot tipičen primer, 

ko nekaj narediš in nadaljuješ brez razvoja in vizije.  

Tudi ZD2 pozna konkurenco, ki ga je tudi kontaktirala za sodelovanje, a se zanjo ni odločil, 

ker je takrat že sodeloval z obravnavano blagovno znamko. Poleg tega je povedal, da 

uporablja le zemljevid te blagovne znamke in ga priporoča naprej. Na terenu tudi opaža, da so 

omenjeni zemljevidi veliko bolj izpostavljeni na glavnih turističnih točkah v primerjavi s 

konkurenčnimi zemljevidi. Kot prednost je izpostavil majhnost blagovne znamke, lokalnost in 

stik s strankami v lokalnem okolju. Povedal je še, da je zemljevid blagovne znamke 

EnjoyLocal vizualno bolj privlačen in bogat.  

S tem se je strinjala tudi ZD5, ki je povedala: »Zemljevidi so dobro narejeni. Saj pravim, 

meni je z vidika uporabnika zadeva zelo prijazna uporabnikom.« 

ZD3 je povedala podobno, in sicer da je prednost detajlnost zemljevida, saj so na njem 

označene vse ključne točke. Hkrati je v nasprotju s konkurenčnimi tudi pregleden. Kot 

prednosti je izpostavila še bližino in lokacijo. Povedala je: »Prednost je tudi v tem, da se zelo 

hitro dobijo zemljevidi, ko jih zmanjka.« Slabosti pri blagovni znamki ne vidi. Kot edino 

slabost je omenila konkurenco, ki pa zaradi vseh prednosti blagovne znamke tej težko 

konkurira. 

ZD7, ki na blagovno znamko gleda širše, z vidika celotne destinacije oziroma podeželja 

Slovenske Istre, pa je na to vprašanje odgovoril kratko in jedrnato: »Vse je povezovanje.« 

Lastne analize 

Kljub temu da zunanjih deležnikov nismo spraševali o prednostih in slabostih podjetja pri 

razvoju blagovne znamke, so nekateri med njimi podali razmišljanja o prednostih in slabostih 

same destinacije, kjer deluje blagovna znamka, zato bomo v nadaljevanju predstavili tudi te 

ugotovitve. 

ZD7 je v intervjuju poudaril številne prednosti Slovenije kot destinacije. Po njegovem mnenju 

je celotna Slovenija butična, zelena, aktivna in zdrava, skratka ima vse. Povedal je tudi, da 

vsi, ki pridejo na destinacijo, cenijo našo majhnost. Tudi Slovenska Istra je butična, hkrati pa 

zelo dobro izhodišče za razne izlete, z dobro infrastrukturo v bližini.  

O butičnosti se je strinjal tudi ZD8, ki je povedal: »Se mi zdi, da ta neka butičnost bi morala 

prevladovati v slovenskem turizmu.« 

ZD1 je podal predlog za ekipo blagovne znamke. Povedal je, da mora imeti blagovna znamka 

v primeru prisotnosti na različnih destinacijah povsod lokalne predstavnike. Povedal je, da je 

»zelo pristaš tega, da naj bodo vodiči lokalni.« 
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Kupci in uporabniki 

Tudi o kupcih in uporabnikih zunanjih deležnikov nismo spraševali, nam je pa v povezavi s 

ključnimi naročniki in uporabniki ter njihovimi problemi, potrebami in lastnostmi nekaj 

informacij predal tudi ZD7 in opisal potrebe sodobnih turistov. 

Povedal je, da iščejo pristnost in da ne želijo imeti občutka, da jih nekdo, kot je dejal, »rubi«. 

Ker imajo na voljo že toliko informacij, se lažje odločijo za nekaj novega, za avanturo. 

Zanimajo jih doživetja, ki so avtentična in si jih bodo zapomnili. Zaključil je: »In mislim, da 

turist prihodnosti bo prav to hotel imeti. To že danes. Ampak bo to še toliko bolj. Vsi cenijo 

našo majhnost.« 

Lastnosti in koristi 

Preverjali smo, katere funkcionalnosti in koristi ima po mnenju zunanjih deležnikov blagovna 

znamka zanje ter ali razume njihove potrebe in lastnosti. 

ZD1 meni, da blagovna znamka razume njegove potrebe in lastnosti. Povedal je, da je včasih 

sicer moteče, ker se določene objave oziroma novice na družbenih omrežjih podvajajo z 

objavami destinacijske organizacije. Povedal je, da si želi, »da bi bila pač ena enotna 

informacija za vse, ki bi pokrivala širši segment.« Kljub temu se mu to zdi pozitivno, saj 

zagotovo dobiš informacijo. Poleg informiranosti je omenil še: »Tudi včasih odločitev za nek 

nakup in predvsem opozarjanje, da se nekaj dogaja, kar je pa zelo pomembno.« Predlagal je 

nadgradnjo funkcionalnosti, tako da bi ponudili tudi možnost nakupa nečesa.  

ZD2 je razložil, zakaj so prenehali sodelovati z blagovno znamko. Od strank namreč niso 

dobili odziva, da so jih našle na zemljevidu. Glede na to, da je veliko ponudnikov, je 

prepričan, da nekateri lažje dobijo stranke preko tega kanala, pri njih se pa to ni izkazalo. 

Morda lahko to povežemo tudi delno s tem, da ima podjetje omejena sredstva, kot nam je 

ZD2 povedal v nadaljevanju intervjuja. Z vidika uporabnika pa meni, da je zemljevid zelo 

koristen, saj ga za orientacijo potrebuješ v vsakem mestu, ki ga na novo obiščeš. Pogosto tudi 

opaža, da pridejo turisti s tem zemljevidom k njim. 

ZD3 prav tako meni, da blagovna znamka razume njene potrebe in lastnosti oziroma potrebe 

in lastnosti hotelske verige, v kateri je bila zaposlena. Kot koristno je izpostavila to, da 

zemljevid ponuja vse pomembne informacije v okolici njihovega obrata, kar olajša delo 

turističnim delavcem, omogoča pa tudi boljšo predstavo turistov in obiskovalcev. »Ko pride 

en turist na destinacijo, hoče vedeti, kje je kakšna restavracija, kaj ima za videti.« 

ZD4 je z zemljevidom zelo zadovoljna in ga ponudi vsakemu njihovemu turistu. Zelo 

koristno se ji zdi objavljanje dogodkov za določeno destinacijo na družbenih omrežjih, saj je 

na tak način velikokrat izvedela za dogodke, ki jih pred tem drugje ni zasledila. 



 

70 

ZD5 je na kratko opisala korist, ki jo ima od blagovne znamke: »Potrjuje mojo prisotnost v 

prostoru.« Zemljevid ji torej omogoča, da je vidna in prisotna na destinaciji Slovenska Istra. 

ZD6 je povedal: »Moje potrebe definitivno razume, ker so moje lastnosti in potrebe izražene 

noter tako, kot sem si jaz želel.« Meni, da je funkcionalno in koristno to, da se predstaviš. V 

tem smislu so bila njegova pričakovanja izpolnjena. Dodal je, da je zdaj treba delati na celotni 

dodani vrednosti oziroma storitvi, da se zgradi še večjo prepoznavnost na nivoju Slovenije kot 

turistične destinacije.  

ZD7 je funkcionalnosti in koristi obrazložil širše – za destinacijo Slovenska Istra. Povedal je: 

»Za podeželje moramo mi v bistvu delati največ na teh dogodkih.« Poudaril je, da imajo zelo 

dobre in kakovostne lokalne proizvode in da »/ …/ smo butični in to butičnost moramo skozi 

proizvode narediti tako, da je lahko dodana vrednost.« 

ZD8 meni, da gre za neko možnost sinergije, saj imajo kot naročniki ponudbo, blagovna 

znamka pa ponuja dostop do turistov. Povedal je: »Mi iščemo vedno nove kanale, kako doseči 

čim več turistov …« 

Vrednote 

Zunanje deležnike smo vprašali, katere so njihove vrednote in na kakšen način bi se blagovna 

znamka lahko povezovala z njimi. 

Vrednote ZD1 so spoštovanje, okoljevarstven odnos in razmišljanje o trajnosti. Zdi se mu, da 

bi bilo lažje, če bi vsi upoštevali idejo o trajnosti; predlaga, da bi šla tudi blagovna znamka v 

to smer, saj se lokalnost lepo sklada s trajnostjo. Predlaga še, da bi trajnost vključili tudi na 

nov spletni portal in da bi izpostavljali predvsem pozitivne zgodbe. Vrednoto mu predstavlja 

tudi spoštovanje do lokalnega prebivalstva, narave, morja in destinacije.  

ZD2 kot vrednoto vidi to, da poskuša destinacijo predstaviti v dobri luči; prepričan je, da gre 

v podobno smer tudi blagovna znamka. Povedal je: »Se pravi dati eno dodano vrednost 

turistom, da se bodo še kdaj radi vrnili; oziroma če že ne to, da imajo vsaj dobro izkušnjo 

celotnega obiska.« 

ZD3 je kot vrednoto omenila zvestobo, tudi v smislu dolgoročnega sodelovanja. Omenila je 

še prijateljstvo, druženje oziroma pristen stik in komunikativnost. 

Osebni vrednoti sta za ZD4 naravno in pristno, kako, denimo, živeti z naravo, se kopati v 

čistem morju, domača, pristna in naravna hrana, umirjeni koncerti. Meni, da se blagovna 

znamka s tem povezuje tako, da ponuja dobre restavracije, lahko bi pa ponujala še kakšne 

tečaje, kampe, delavnice.  
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ZD5 vrednote predstavlja vzpostavljanje lokalne mreže, sodelovanje z manjšimi ponudniki in 

promoviranje lokalne ponudbe. 

ZD6 je povedal, da so njegove vrednote srčnost, iskrenost, pogum, vztrajnost in norost. Vidi, 

da se lahko blagovna znamka povezuje z vsako od teh vrednot. Izpostavil je tudi pomembnost 

povezovanja vseh ponudnikov z blagovno znamko, saj ima ta potencial, da ustvari nekaj 

novega in drugačnega. Podal je idejo, da bi lahko s povezovanjem s ponudniki organizirali 

kakšen skupni dogodek, na primer koncert. 

ZD7 je kot vrednoto izpostavil le pristnost, saj meni, da je primanjkuje.  

Vrednota podjetja ZD8 je kakovost, saj se trudijo delovati dolgoročno. Povedal je: »Ne 

tekmujemo s ceno, ampak vedno s kakovostjo.« Njihove cene so namreč v primerjavi s 

konkurenco velikokrat višje, a vedno vse vključujejo, nimajo skritih dodatkov. Meni, da se 

blagovna znamka lahko povezuje tako, da dosega tiste stranke, ki so za podjetje zanimive.  

Osebnost 

Zunanje deležnike smo vprašali, kakšna bi morala biti blagovna znamka, če bi bila oseba, da 

bi jim bila všeč.  

ZD1 meni, da bi morala biti ta oseba na območju Pirana in Portoroža ter Slovenske Istre 

Istranka ali Istran. Povedal je: »Sigurno nekdo iz tega okolja, ki ima neke vrednote tega 

okolja, ki to komunicira, ki to tudi realno pove, ki se ne pretvarja, ki ve, kje so korenine. Se 

pa zaveda tudi, kljub temu da je tu lokalno, da pač obstaja tudi še kaj kje drugje.« Zdi se mu, 

da bi na obmorski destinaciji morali biti bolj odprti, zato bi ta oseba morala biti tudi »lokalec 

z neko širino, ki je odprt, ki razume stvari, ki pa seveda ne more iti stran od svojih korenin.« 

ZD2 vidi blagovno znamko kot nasmejano, ustrežljivo, da zna pomagati, ponujati določene 

stvari v samem mestu in da ima prave informacije glede vsega, kar turist potrebuje. 

Predstavlja si žensko, mlado in svetlolaso. 

ZD3 vidi predstavnika blagovne znamke ND1, ki ga je opisala kot simpatičnega, 

komunikativnega, odprtega, prijaznega in všečnega. 

ZD4 si predstavlja to osebo kot močno in z belimi, kodrastimi lasmi, podobno kot so poročni 

angeli, srednjega spola. Vprašali smo jo tudi, kaj meni o tem, da bi blagovno znamko 

predstavljala tipična lokalna oseba, na primer Istran ali Istranka. Odgovorila je, da bi to lahko 

bil solinar. Podala je tudi zanimivo razmišljanje, da bi lahko blagovno znamko predstavljala 

tudi žival, na primer osel. 



 

72 

ZD5 je povedala, da vidi osebo kot prilagodljivo, inovativno in razpoložljivo. Vizualno si 

tako kot ZD3 predstavlja predstavnika blagovne znamke ND1, ki deluje v njenem lokalnem 

okolju.  

ZD6 je povedal, da bi morala imeti take osebnostne lastnosti, ki so čim bolj podobne 

njegovim, torej srčnost, iskrenost, pogum, vztrajnost, raznolikost, kar je opisal že v prejšnjem 

vprašanju o vrednotah. Kot moški bi se najprej odločil za ženski spol, zelo pomembno pa bi 

se mu zdelo tudi, kako je ta oseba oblečena, kar bi moralo blagovno znamko predstavljati na 

različne načine. Povedal je: »S tem puščaš nek vtis o sebi in tudi o tem kraju, kjer živiš.« 

ZD7 je opisal osebo kot odprto in komunikativno ter »da lahko skozi to osebo vidiš, da si res 

v nekem pozitivnem okolju.« Morala bi imeti tudi močno empatijo in možnost poistovetenja. 

Vizualno vidi to osebo čisto normalno, naravno, sproščeno oblečeno, morda v beli srajci in 

kratkih ali dolgih kavbojkah, saj je to za destinacijo značilno.  

ZD8 vidi blagovno znamko kot lepo in zanesljivo žensko. Izpostavil je všečnost, saj meni, da 

je »videz vseeno pomemben tako pri ljudeh kot pri izdelkih.« 

Odnosi 

Zunanje deležnike smo spraševali, ali imajo nekakšen odnos z blagovno znamko in kako bi ga 

opisali. 

ZD1 je povedal: »Moram reči, da zdaj mogoče res že malo čutim, da se blagovna znamka 

pojavlja na destinaciji, da je prisotna.« Dodal je, da je vesel, da nekaj takega obstaja. 

ZD2 je povedal, da poslovnega odnosa z blagovno znamko, žal, nima več, so pa še vedno v 

stikih in se pogosto srečajo z enim od njenih predstavnikov. Dodal je še: »Če ljudje vprašajo 

za zemljevid, jih vedno usmerjam v TIC, ker vem, da bodo tam dobili ta zemljevid. Tako da 

to je nek tak odnos, da vračamo nekako nazaj, da delate nekaj dobrega za same turiste in zato 

radi to spromoviramo.« 

ZD3 bi odnos z blagovno znamko opisala kot pristen in zelo odprt prijateljski odnos.  

ZD4 je povedala, da ima odnos že zaradi tega, ker je to lokalno. Meni, da si v lokalno tako in 

tako zaljubljen. Povedala je, da odnos občuti kot domač in varen. 

ZD5 je povedala, da ima poslovni odnos, s katerim je zadovoljna: »Jaz naročim, plačam in vi 

naredite.« Meni, da je resnost najpomembnejša v poslovnem odnosu.  

ZD6 je potrdil, da ima nekakšen odnos in da se sploh ne bi spustil v to, če tega ne bi čutil. 

Dodal je, da blagovna znamka ne bo nikoli postala nekaj večjega, »če ne bo odnosa in hkrati 
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mi ne bomo napredovali, če ne bo z naše strani odnosa.« Odnos je zanj ključen, opisal pa bi 

ga kot korektnega in profesionalnega.  

ZD7 je opisal odnos širše; odnos med turisti in obiskovalci ter njimi kot ponudniki doživetij 

na podeželju: »Mi smo znani po tem, da smo zelo gostoljubni, da znamo pogostiti in potem 

oni to čutijo. Vidijo, da je to tisto pristno.« Počuti se, da je del lokalnega, saj je v svoji vasi že 

od začetka sodeloval pri razvoju turizma in oblikovanju doživetij. 

ZD8 je povedal, da ima osebni odnos, saj se s predstavnikom blagovne znamke ND2 poznata 

že od prej. 

Cena 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali zunanje deležnike zanimajo tudi dodatne storitve 

blagovne znamke in približno koliko bi bili pripravljeni plačati zanje.  

ZD1 je povedal, da bi ga kot uporabnika spletnega portala zanimale rezervacije nastanitev, 

miz, kakšnih specifičnih zadev na dogodkih, doživetij, čolnov in drugih turističnih zgodb. 

Predlagal je osredotočenje na oblikovanje in prodajo petzvezdičnih doživetij. 

ZD2 je povedal, da za promocijo nimajo na voljo več sredstev, saj so zelo majhni, sezona pa 

zelo kratka, zato poskuša delati po večini sam. 

ZD3 pravi, da sta v njihovem podjetju pri odločitvi pomembna učinek in rezultat – koliko 

ljudi jih vidi preko tega kanala. Razložila je, da so kot hotel pripravljeni plačati, »če je to 

dovolj vidno in če pride do turistov, ki jih oni v bistvu tudi hočejo ...« Nima pa občutka za to, 

koliko bi bili pripravljeni plačati. 

ZD4 je zanimivo sodelovanje na spletnem portalu. Zanimale bi jih letne objave z enako ceno 

kot pri zemljevidih.  

ZD5 zanimajo mogoče dodatne storitve. Povedala je, da je cena, ki jo je pripravljena plačati, 

odvisna od učinka, čeprav je tega zelo težko ovrednotiti. Pomembno ji je tudi to, da je del 

lokalnega okolja. Objava na spletnem portalu bi jo zanimala s plačilom glede na realizacijo 

oziroma glede na potrjene rezervacije.  

Cena dodatnih storitev za ZD6 ne bi bila pomembna, če bi se mu predstavilo vizijo in bi to 

njemu in celoti zagotovilo doprinos. Zanj je bolj pomembna kvaliteta kot kvantiteta. Povedal 

je tudi: »/ …/ Mi je to pomembno, da pije vodo, da bo rezultat iz tega …« 

Komu in koliko plačati je za ZD7 odvisno od tega, kje se želiš pojavljati in kje iščejo ciljni 

gostje. Kot primer je podal portale, kjer so prisotni tudi podeželje in doživetja.  
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Tudi ZD8 meni, da so zanimivi spletni portali, če le imajo obisk. Dandanes pa je ključna tudi 

mobilna odzivnost, tako da so uporabni na mobilnih napravah, saj opažajo, da več ljudi 

dosega njihovo spletno stran preko telefona kot preko računalnika. Pomembno je biti prisoten 

tam, kjer to zanima njihove goste. Za družbena omrežja je povedal, da so zanimiva kot 

podpora nekemu portalu. 

Zgodba 

a) Ugotoviti smo želeli, katere so glavne značilnosti, ki jih zunanji deležniki povezujejo z 

blagovno znamko. Spraševali smo, na kakšne slike ali značilnosti pomislijo ob omembi 

blagovne znamke.  

ZD6 je povedal, da najprej pomisli na logotip, na predstavnika blagovne znamke ND1, na 

zemljevid in na razvoj tega, kar je na zemljevidu. ZD7 si predstavlja to širše kot značilnosti 

ene izmed destinacij, na kateri deluje blagovna znamka, Slovenske Istre. Pomisli torej na 

kulinariko, pokrajino in morje. Podobno si predstavlja ZD2, ki jo povezuje s kulinariko, 

naravnimi lepotami in pogledom na Piran. Na sliko Pirana najprej pomisli tudi ZD5, ki se 

spomni tudi na simbol iz logotipa. Slike Pirana vidi tudi ZD1, prav tako tudi slike zaledja 

Pirana. Povedal je, da bi si želel še gastronomska doživetja. Pri EnjoyLocal si skuša vedno 

razložiti, kaj je lahko lokalno: »Lahko je pač nekaj, kar je torej zelo avtentično ali pa nekaj, 

kar je lahko: lokalni produkt, lokalna storitev, lokalno …« ZD3 tako kot ZD6 blagovno 

znamko povezuje z zemljevidom, pomisli pa tudi na restavracije in znamenitosti. ZD4 si v 

povezavi z blagovno znamko predstavlja restavracije, plaže, vino, ladjice, izlete in uživanje. 

ZD8 najprej pomisli na naslovnice zemljevidov in ilustracije vodičev. Povezuje jo s 

poudarjanjem lokalne ponudbe, ki je na voljo tujcem in domačinom. 

b) Zanimalo nas je tudi, katere besede po mnenju intervjuvancev najbolje opisujejo blagovno 

znamko.  

Najbolj pogosti besedi, s katerima so zunanji deležniki opisali blagovno znamko, sta bili 

zemljevid in lokalno. Zemljevid sta izpostavila ZD2 in ZD5, ZD3 pa je zemljevid omenila že 

v prejšnjem vprašanju in ga tukaj opisala kot priročnega, uporabnega in brezplačnega. 

Lokalno so izpostavili ZD2, ZD5 in ZD1. Turizem sta izpostavila ZD6 in ZD2, v povezavi z 

njim je ZD4 omenila počitnice, intervjuvanca ZD5 in ZD1 pa povezujeta blagovno znamko z 

destinacijo. Nekateri intervjuvanci so izpostavili ponudbo, ki je sestavni del destinacij, na 

primer: restavracije in kulinarika (ZD3 in ZD1), znamenitosti (ZD3) in prireditve (ZD1). 

Blagovno znamko v povezavi s ponudbo in doživljanjem destinacije nekateri intervjuvanci 

povezujejo s kakovostjo in raznolikostjo (ZD6), butičnostjo in avanturo (ZD7) ter veseljem in 

uživanjem (ZD4). ZD8 pa je izpostavil ažurnost, pojavnost in dizajn blagovne znamke. 

c) Zunanje deležnike smo spraševali, kaj zaznavajo kot edinstveno pri blagovni znamki. 
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ZD1 se zdi edinstveno izpostavljanje lokalnosti, kar bi morala destinacija tudi izražati. 

Edinstvena se mu zdi energija blagovne znamke, ki prihaja od ekipe za blagovno znamko, saj 

ve, da je iz lokalnega okolja. Dodal je: »Zdaj vedno bolj – tudi trendovsko gledano – gre 

zgodba nazaj na avtentičnost, na lokalnost.« 

Za ZD2 je edinstveno to, da so »vsi ponudniki določenih storitev na enem mestu.« 

ZD3 se zdi res edinstven pristen osebni stik z lokalno osebo, ki trži in distribuira zemljevide, 

saj se s to osebo lahko povežeš preko prijaznosti in pogovorov. Bistveno pri blagovni znamki 

se ji zdi, da ponuja lokalno in da je na tem tudi poudarek. 

ZD4 se zdi najbolj edinstven lokalni pristop, s čimer se ujema ime blagovne znamke. 

Predlagala je, da bi morali še bolj vključiti zaledje.  

Za ZD5 je edinstveno to, »da je edini specializiran, res specializiran lokalni medij.« 

ZD6 je povedal, da so njena edinstvenost že ljudje, ki jo oblikujejo, torej »ekipa za blagovno 

znamko in tudi vsi ponudniki.« 

ZD7 meni, da je edinstveno »tisto, kar poskusiš«, gre namreč za avanturo, ki jo lahko doživiš 

le na tej destinaciji in je ne pozabiš. 

Za ZD8 je edinstvena distribucija, ki je tudi glavna prednost. Všeč mu je to, da si lahko 

izbereš točke, ki te zanimajo, zemljevidi so dostopni, opazni; ljudje jih zmeraj bolj 

prepoznavajo.  

č) Zunanje deležnike smo povprašali tudi, kakšna zgodba blagovne znamke, ki rešuje njihove 

probleme in izpolnjuje želje, bi bila zanje zanimiva. 

ZD1 vidi bolj izpostavljeno lokalno. Povedal je: »Lokalnost, ki je razdeljena na kulinariko, 

destinacijo, evente in tako naprej. In mogoče tudi potem se oddaljiti od zgodb, ki niso več 

tipično lokalno …« 

ZD2 bi bila zanimiva takšna blagovna znamka, ki ga promovira in hkrati omogoča rezervacije 

oziroma nakup njegovih storitev, podjetje pa bi od tega prejelo vnaprej dogovorjeno 

provizijo.  

ZD3 nam je povedala zgodbo o popotniku, ki noče biti turist, ampak hoče vedeti, kaj je 

lokalno. Najprej obišče restavracijo, kjer mu ponujajo drage jedi, ki jih ne pozna, ne ve, od 

kod prihajajo. Zato raje obišče kmeta, ki mu pokaže, kako se prideluje to, kar bo nato dobil na 

mizo (oljčno olje, pršut in podobno), pri tem pa tudi sam sodeluje. To odkriva skozi pristen 

stik. Ob obisku plaže sreča domačine, z njimi igra odbojko, zvečer gre na kozarec vina. ZD3 

je predlagala tudi, da bi lahko naredili razdeljeno zgodbo: nekdo doživi destinacijo brez 
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blagovne znamke, nekdo pa z blagovno znamko. Na koncu bi predstavili, kaj je bolje, kdo več 

odnese od tega kraja. 

ZD4 je povedala, da ji je zanimiva lokalna zgodba in meni, da bi morala biti blagovna znamka 

povezana z vsemi hoteli, restavracijami, znamenitostmi, izleti.  

ZD5 bi bila zanimiva nadgradnja. 

ZD6 je povedal, da bi z vidika trgovine razmišljal o tem, kako bi lahko s pomočjo blagovne 

znamke v trgovino pripeljal še več turistov oziroma bolj »kvalitetne turiste«. Zanimivo mu je 

vse, kar doprinese h kvaliteti in jo izboljšuje. Namreč: »Ni težava v kvantiteti, ampak v 

kvaliteti.« 

ZD7 vidi zgodbo prav v pristnosti: »To local, enjoy, pomeni to, da res uživaš, da imaš 

avanturo, ko prideš, in da je ne pozabiš. Da rečeš: To si bom zapomnil in bom še prišel.« 

Povedal je, da je zgodbo treba narediti, biti pa mora pozitivna.  

Da je podjetje na pravi poti glede na blagovno znamko in usmeritev, se zdi ZD8, ki je dodal, 

da se moraš vedno sproti razvijati in biti pripravljen na spremembe in na razvoj. Meni tudi, da 

v primerih manjših ekip »velikokrat pride do točke, ko sam ne zmoreš vsega in potem prideš 

do plafona, ko nimaš več časa za razvoj in nove ideje.« 

Ime 

Zanimalo nas je tudi, kaj si zunanji deležniki predstavljajo pod imenom blagovne znamke. 

Ob omembi blagovne znamke si vsi intervjuvanci predstavljajo pojem lokalno. Na vprašanje 

sta z »Uživaj lokalno« odgovorila dva intervjuvanca (ZD6 in ZD1). Zaradi besede enjoy ZD7 

ime povezuje z užitkom in hedonizmom. ZD3 pomisli na uživanje, ki jo spomni tudi na 

glasbo. ZD8 si pod imenom predstavlja: »Da odkriješ lokalne stvari in ne tisto, kar ti povejo 

vse turistične knjige ali pa strani, ampak tisto, kar dejansko lokalci uporabljajo, in da lahko 

kot turist poskusiš tudi lokalno ponudbo.« ZD5 si predstavlja: »/ …/ Da imaš možnost 

spoznati lokalno okolje.« ZD2 si predstavlja podobno, bil je jedrnat: »Lokalna izkušnja«. ZD4 

je dodala še, da ob imenu pomisli na vino, izlete, druženje, nove prijatelje in novo skupnost. 

Za ZD3 ime pomeni, da bo izvedela vse o lokalni hrani in o skritih znamenitostih. Pomisli na 

lokalne pridelke, kot sta oljčno olje in pristna domača hrana. Lokalno povezuje s pristnim. Da 

je ime posrečeno, menita dve udeleženki (ZD4 in ZD5), bilo pa je razvidno, da tudi ostali 

zunanji deležniki ime dojemajo kot zelo primerno. 

Logotip 

Zunanje deležnike smo vprašali, kaj si predstavljajo pod logotipom blagovne znamke.  
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ZD1 si želi, da bi bilo iz logotipa že takoj razvidno, da gre za neko okolje, ki vključuje hrano, 

prireditve in destinacijo. Sicer mu je všeč, da je logotip enostaven, si pa ne predstavlja, kaj 

pomenijo trije simboli. Povedal je, da bi morda lahko dodali kakšne ikone.  

ZD2 si logotip predstavlja, »kot da so neke informacije, za katere bom izvedel skozi neke 

oblačke.« Povedal je, da ga nikoli ni preveč opazil, zdaj pa se mu zdi smiseln. 

Prva asociacija, ki jo ob logotipu dobi ZD3, so aplikacije za komunikacijo in klepet ter 

družbena omrežja. Zdi se ji, da blagovni znamki ne pristaja preveč.  

ZD4 je logotip sicer všečen, a o njem nima nekega mnenja; zdi se ji, da blagovni znamki 

srednje ustreza. Znaka v logotipu ne povezuje z blagovno znamko in meni, da bi ga bilo treba 

dodelati. 

ZD5 meni: »Logotip predstavlja komunikacijo med različnimi deležniki v lokalnem okolju.« 

ZD6 si pod logotipom predstavlja »tri tačke«, ki pomenijo, »da se sprehodiš lokalno in 

doživiš neko doživetje …« Meni, da logotip ne predstavlja blagovne znamke v celoti. Povedal 

je, da naj bi blagovna znamka predstavljala ljudi. Ljudje in doživetja bi torej morali biti v 

ospredju. ZD6 meni tudi, da bi morali povezati blagovno znamko na lokalnem in državnem 

nivoju v eno zgodbo. Zaključil je: »Jaz bi šel na nek zabaven logotip, ki bi ostal v spominu … 

Tak, da sprosti oči.« 

ZD7 je logotip razložil širše, in sicer, da je pomemben, saj je to »tisto, kar ti pade prvo v oči 

… Kot drugo pa moraš to res okusiti.« Meni, da mora imeti blagovna znamka tudi dejansko 

kakovostno ponudbo, da predstavlja prave proizvode, ki sodijo v ta kraj. 

ZD8 si pod logotipom predstavlja, da »kot obiskovalec lahko odkriješ tudi stvari, ki jih 

lokalci poznajo, in v njih uživaš.« Znak povezuje s komunikacijskimi elementi v stripu. 

Slogan 

Pri zunanjih deležnikih smo preverjali tudi, kaj jim predstavlja slogan blagovne znamke. 

ZD1 se zdi slogan ustrezen. Beseda perfect po njegovem mnenju namreč izraža nekaj več kot 

osnova, ko gre za pomoč na destinaciji, kar se mu zdi v redu, your pa daje možnost bolj 

osebne zgodbe. 

Da je slogan kratek in jedrnat, meni ZD2. Slogan se mu zdi dober, saj odraža: »Spet nek 

skupek vseh teh lastnosti, ki jih dobimo v turističnih krajih. Vse od kulinarike do hotelov, na 

splošno informacije o samem kraju.« 
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ZD3 slogana še ni zasledila. Zdi se ji sicer, da blagovni znamki pristaja. Povedala je: »/ …/ 

Pričakujem, da je na nek način tudi vodič in to bi tudi želela …« 

Tudi ZD4 slogana še ni zasledila, ne zdi se ji dovolj opazen. Ji je pa zelo všeč, še posebej 

beseda perfect, saj meni, da blagovna znamka s tem izraža svojo popolnost. 

ZD5 besedo guide povezuje bolj z vodnikom, ne pa z zemljevidom. Meni, da bi bila 

kombinacija obojega na zemljevidu zelo dobra, tako da bi ponudnike razdelili po tematikah in 

vsako tematiko tudi na kratko predstavili. S tem bi slogan ustrezal tudi zemljevidom. 

ZD6 je povedal, da ga je zasledil, ampak ga povezuje izključno z zemljevidom.  

ZD7 je povedal: »Če se gleda na to, da je to samo brošura, je eno … Brošura je nek vodič, ki 

te potem nekako vodi do nekih mikrolokacij, v katerih boš doživel neka doživetja.« Meni, da 

mora stremeti k temu, da bi naredili paket, ki bi res pomenil uživanje, to pa je najbolj mogoče 

na podeželju, kjer pristnost še obstaja. 

ZD8 slogana še ni zasledil, je pa mnenja, da pove, kar je bistveno, na kratek in jedrnat način.  

Tržno komuniciranje in tržne poti  

Zunanje deležnike smo spraševali, na kakšen način in preko katerih kanalov bi radi, da 

blagovna znamka komunicira z njimi, na primer z uporabo dodatnih komunikacijskih orodij 

in medijev, vključevanjem ključnih vplivnežev in podobno. 

ZD2 najlažje komunicira preko e-maila, tam je najbolj odziven in ima največji pregled. 

Zaključil je: »Vse na enem mestu, kot sem rekel, to je predvsem meni pomembno. In e-mail 

se v tem primeru najbolj izkaže.« ZD2 se zdi zelo dobra stvar nov spletni portal, saj bodo tako 

tudi njegove stranke prišle do informacij in bo vse lažje. 

Tudi ZD4 najbolj odgovarja komunikacija po e-mailu.  

ZD6 je v povezavi s tem predlagal e-mail marketing. Meni, da lahko veliko naredijo tudi na 

Instagramu, Facebooku in YouTubu. Objave se mu zdijo v redu, bi pa pričakoval kdaj kakšno 

video objavo s turisti, ki povejo svojo zgodbo na destinaciji. Predlagal je tudi izvajanje anket 

s turisti na temo, kaj si oni želijo na destinaciji.  

ZD3 se zdita najbolj uporabna Facebook in Instagram, saj ju uporabljajo tudi turisti. 

ZD5 meni, da bi morali aktivnosti na družbenih omrežjih razširiti na celotno območje 

Slovenske Istre. Povedala je: »Vi bi pa morali potem prevzeti vlogo vodilnega distributerja 

oziroma medija za te tiskovine v prostoru.« 
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Tudi ZD7 je omenil družbena omrežja. Meni, da so koristna, ker: »Te dosežejo. Dobiš 

informacije, to je bistvo.«  

Tudi ZD1 se zdi pomembno informiranje, saj na družbenih omrežjih blagovne znamke 

pogosto dobi informacije, ki bi jih drugje zgrešil. Meni, da podjetje na družbenih omrežjih 

zelo pozitivno pokriva prave stvari. Želi pa si bolj specifičnih informacij, na primer dobre in 

pozitivne lokalne zgodbe, tako kulinarične kot produktne. Meni, da zagotovo obstajajo kakšne 

t. i. bio in eko zgodbe iz zaledja in da bi bilo treba ljudi, ki se trudijo biti lokalni, tudi 

predstaviti.  

Čim več zgodb lokalnih ljudi, ki nekaj delajo in se trudijo, si želi tudi ZD4. 

Glede na to, da blagovna znamka komunicira tako s turisti kot z domačini, bi se ZD1 zdelo 

zanimivo, da bi v vsebino vključili tudi tipične lokalne besede, na primer istrske besede na 

destinacijah Slovenska Istra ter Piran in Portorož. V odgovoru, ki se je nanašal na osebnost 

blagovne znamke, je poudaril tudi to, da se mu zdi pomembna kombinacija tako moškega kot 

ženskega spola. To se namreč občuti tudi pri komuniciranju. ZD1 je predlagal tudi, da bi 

blagovna znamka komunicirala v več jezikih, predvsem pa v slovenščini, saj je to bolj 

primerno z vidika lokalnega prebivalstva in slovenskih turistov, ki jih je največ na destinaciji 

Piran in Portorož. Povedal je: »Po drugi strani je pa ena stvar, ki je zelo pomembna na tej 

destinaciji. Ne sme se pozabiti, da je na letni bazi največ slovenskih turistov, ne angleških ali 

italijanskih. Torej generalno, ko gledamo celo leto, imaš ti še vedno največ slovenskih 

turistov na destinaciji.« Uporaba Facebooka in Instagrama se mu zdi dovolj dobra. Meni pa, 

da bi se lahko več pojavljali v kakšnih blogih ali vlogih. Sploh vlogi in videoposnetki so 

trenutno najbolj zanimivi.   

Glede vplivnežev ZD6 meni, da je treba biti z njimi zelo previden, saj lahko naredijo več 

škode kot koristi. Treba je izbrati tiste, ki imajo res doseg, definitivno pa pridejo v poštev 

tujci.  

Podobno mnenje ima ZD8, ki je povedal, da je malo blogerjev in vlogerjev, ki so kaj vredni.  

ZD3 pa se zdi vključevanje blogerjev in vlogerjev zelo zanimivo, saj bi lahko z njihovo 

pomočjo predstavili zgodbo blagovne znamke in koristi njenih produktov. Na ta način bi 

lahko po njenem mnenju pridobili tudi dodatne reference. Zelo dobra ideja se ji zdi tudi to, da 

bi skozi skupine omogočili povezovanje med turisti, ki so na določeni destinaciji. Ti bi se 

lahko povezali tudi z domačini, ki bi jim lahko ponudili pristna lokalna doživetja. 
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7 Ugotovitve in priporočila za prakso 

V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve raziskave in primerjamo stališča notranjih in 

zunanjih deležnikov. Na podlagi ugotovitev, predstavljenih v nadaljevanju, smo pripravili 

načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke s priporočili za prakso. 

7.1 Ugotovitve raziskave 

S skupinskim intervjujem z notranjimi deležniki in individualnimi intervjuji z zunanjimi 

deležniki smo pridobili vpogled v to, kako dojemajo obravnavano blagovno znamko v 

trenutni razvojni fazi. 

Vizija in poslanstvo 

Proučevana blagovna znamka izhaja iz problemov in potreb ljudi, ki jih zaznavajo 

predstavniki blagovne znamke pri svojem delu. Pri start-upih vizija pogosto nastane kot 

posledica prepoznane priložnosti ali zaradi reševanja določenega problema. Pogosto pa 

odraža tudi želje in sanje ustanoviteljev start-upa (Ruzzier in Ruzzier 2015, 38). Ugotovili 

smo, da proučevana blagovna znamka notranjim deležnikom predstavlja tudi način življenja. 

Iz njihovih odgovorov lahko izčistimo vizijo blagovne znamke: 

Vizija blagovne znamke EnjoyLocal je postati prepoznavna turistična platforma, ki ponuja 

avtentična lokalna doživetja, in založniška hiša pametnih turističnih tiskovin z lastno obsežno 

distribucijo na lokalni in globalni ravni. 

Vizija predstavlja izhodišče za nadaljnji razvoj proučevane blagovne znamke in zajema tri 

glavne sestavine: želeno sliko blagovne znamke v prihodnosti, njen smisel in vrednote (de 

Chernatony 2002, 105). 

Iz ugotovitev lahko opredelimo tudi poslanstvo blagovne znamke: 

Poslanstvo blagovne znamke EnjoyLocal je povezovanje turističnih ponudnikov in drugih 

turističnih deležnikov v lokalnem okolju posamezne turistične destinacije, informiranje ter 

promoviranje raznolike, kakovostne in avtentične lokalne turistične ponudbe, dogodkov in 

destinacije. 

Vizija in poslanstvo blagovne znamke se skladata tudi s potenciali, ki jih v njej prepoznajo 

zunanji deležniki: širitev na preostale destinacije in možnosti nadgradnje na nivoju turistične 

agencije, kot so nudenje lokalnih doživetij in informativne točke na posameznih destinacijah. 

Skladno s poslanstvom menijo, da je potrebno povezovanje blagovne znamke tako z lokalnim 

okoljem kot s sosednjimi destinacijami in državami; nujno je povezovanje s turisti in 



 

81 

domačini, pri čemer lahko blagovna znamka povezuje tudi turiste s turisti, turiste z domačini 

ter domačine z domačini. Poleg tega zunanji deležniki poudarjajo butičnost in kakovost na 

lokalnem nivoju. 

Kontekstni gradniki 

V okviru kontekstnih gradnikov, ki smo jih podrobneje preučili že v poglavju predstavitve 

blagovne znamke, smo od notranjih deležnikov dobili številne potrditve. 

a) Notranji deležniki zaznavajo trende v integralnih doživetjih, pristnih lokalnih zgodbah in 

personalizirani ponudbi. Da turisti iščejo pristna in avtentična doživetja, nam je povedal tudi 

eden izmed zunanjih deležnikov, ki aktivno deluje na podeželju in je redno v stiku z njimi.  

b) Kupcem oziroma naročnikom blagovne znamke sta najbolj pomembni vidnost in 

prepoznavnost na čim več lokacijah. Njihove želje se razlikujejo glede želenega načina 

predstavitve, zato jim podjetje ponuja široko paleto storitev, ki jih nenehno nadgrajuje glede 

na njihove potrebe.  

Uporabnikom blagovne znamke je najpomembneje, da dobijo brezplačen zemljevid, ki jim 

predstavlja vodiča na destinaciji.  

c) Prednosti, ki smo jih ugotavljali v raziskavi, lahko razdelimo na prednosti blagovne 

znamke, produktov in podjetja.  

Prepoznavnost in lokalnost so notranji in zunanji deležniki izpostavili kot največji prednosti 

blagovne znamke.  

Kot prednosti produktov so notranji deležniki izpostavili veliko naklado ter močno in 

razvejano mrežo, s čimer so se strinjali tudi nekateri zunanji deležniki. Ti so poleg distribucije 

izpostavili še uporabniku prijazen zemljevid, ki je privlačen, bogat in pregleden.  

Notranji deležniki dojemajo kot prednosti podjetja lokalni stik, drugačen način trženja in 

poslovni odnos, saj so prilagodljivi, zanesljivi in hitro odzivni. Da so prednosti, ki izhajajo iz 

poslovnega odnosa, hitra odzivnost, prijazen odnos do strank, osebni in pristen stik, so se 

strinjali tudi nekateri zunanji deležniki. Tudi ti kot prednost dojemajo prisotnost v lokalnem 

prostoru in bližino.  

Prednosti podjetja pri razvoju blagovne znamke po mnenju notranjih deležnikov predstavljata 

lastna distribucija in vsestranska ter ambiciozna ekipa z veliko idejami.  

Majhnost ekipe je tudi slabost, saj časovno ne uspe uresničiti vseh idej in projektov. Notranji 

deležniki kot slabost prepoznavajo tudi nespodbudno okolje. V praksi se pogosto dogaja, da 

nekateri deležniki, ki bi jih lahko podprli, kopirajo njihove koncepte, za sodelovanje pa se 
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zelo težko dogovorijo ali pa zanj ne pokažejo nobenega zanimanja, kljub temu da gre za 

obojestranske koristi. V takih primerih gre običajno za proračunske uporabnike. 

č) Kljub temu da je ekipa majhna, lahko ugotovimo, da je zelo učinkovita. Večino področij 

zelo dobro  pokriva (trženje, distribucija, oblikovanje, splet) in v primerjavi s konkurenco, ki 

ima veliko število zaposlenih, dosega pogosto tudi boljše rezultate.  

To so potrdili tudi nekateri zunanji deležniki, ki poznajo konkurenco. Kot slabost so 

izpostavili manj sredstev podjetja za razvoj. Po mnenju nekaterih je konkurenca še vedno 

prisotna na trgu samo zaradi financiranja z razpisi, sicer pa se jim zdi, da nima nekega učinka. 

Tudi notranji deležniki so kot slabost izpostavili pomanjkanje dodatnih virov. Strinjajo se, da 

morajo v prihodnje postati bolj aktivni na področju razpisov in že delujejo v to smer.  

Razvojni gradniki 

a) Notranji in zunanji deležniki podobno dojemajo ključne lastnosti in koristi blagovne 

znamke. 

Po mnenju notranjih deležnikov so te informiranje, prepoznavnost in to, da dobijo vse na 

enem mestu. Zunanji deležniki, ki so uporabniki, kot ključne lastnosti in koristi izpostavijo 

informiranje (o dogodkih, turistični ponudbi) ter odločitev za nakup. Zunanji deležniki, ki so 

kupci oziroma naročniki blagovne znamke, menijo, da so prisotnost v prostoru, predstavitev 

ponudbe, prepoznavnost in doseg ključne lastnosti ter koristi blagovne znamke.  

b) Po mnenju notranjih deležnikov so vrednote blagovne znamke lokalno, druženje, 

življenjski stil in družinske vrednote. Izhajajo iz njihovih osebnih vrednot, kar je pogosto pri 

blagovnih znamkah (Ruzzier in Ruzzier 2015, 78).  

Po de Chernatonyju (2002, 19, 143) lahko vrednote razdelimo na funkcionalne (kar blagovna 

znamka nudi) in čustvene (kako blagovna znamka to nudi). 

Zunanji deležniki so našteli številne vrednote, ki jih v spodnji preglednici predstavljamo z 

delitvijo na funkcionalne in čustvene: 

 Funkcionalne: predstavitev, komunikacija, povezovanje. 

 Čustvene: spoštovanje, okoljevarstven odnos in trajnost, zvestoba, prijateljstvo, druženje, 

pristni stik, komunikativnost, naravno, pristno, domače, srčnost, iskrenost, pogum, 

vztrajnost. 

Kljub temu da bi lahko nekatere čustvene vrednote uvrstili tudi med funkcionalne, saj meja 

med njimi ni povsem jasna, lahko opazimo, da je čustvenih vrednot veliko več. Ugotovitve 

številnih avtorjev, da kupce in uporabnike vedno bolj zanima čustven vidik blagovni znamk 
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(de Chernatony 2002; Busche 2014; Gardner in Cooper, 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015), torej 

v praksi držijo. 

c) Notranji in zunanji deležniki podobno dojemajo tudi to, kakšna bi bila blagovna znamka 

kot oseba. Notranji deležniki so izpostavili predvsem lastnosti, povezane s podjetjem in 

učinkovitostjo pri opravljanju poslovnih nalog, zunanji deležniki pa lastnosti, povezane z 

načinom odnosa in komunikacije blagovne znamke oziroma njihovih predstavnikov z njimi. 

Nekatere osebnostne lastnosti, ki so jih našteli notranji deležniki, lahko povežemo tudi z 

lastnostmi, kakršne si soustanovitelja blagovne znamke želita pri zaposlenih v podjetju pri 

opravljanju dela. 

Posamezni deležniki različno dojemajo predvsem možen vizualni izgled blagovne znamke. 

Zaradi lažjega poistovetenja in različnih vidikov je zato najbolje, da je blagovna znamka 

predstavljena v izmeničnih vlogah, tako v moškem kot v ženskem spolu. Razlika v 

komunikaciji je opazna tudi pri komuniciranju blagovne znamke, kar je izpostavil eden izmed 

zunanjih deležnikov.  

Lastnosti blagovne znamke, ki so jih izpostavili notranji in zunanji deležniki, smo razvrstili v 

različne skupine glede na HBM (Portal, Abratt in Bendixen 2018), ki je bil predstavljen v 

prejšnjih poglavjih: 

 Organizacijske vrednote: eksplozivnost, hitrost, učinkovitost, optimalnost, tri korake 

naprej, sama svoj mojster, sposobnost hitrega reševanja problemov, iznajdljivost, 

previdnost. 

 Vedenje zaposlenih: prijaznost, ustrežljivost, simpatičnost, nasmejanost, sposobnost 

pomagati, prave informacije, komunikativnost, odprtost, prijaznost, srčnost, iskrenost, 

empatija, sproščenost. 

 Tržna mešanica: kreativnost, vztrajnost, raznolikost, naravno. 

 EPV: inovativnost, prilagodljivost, razpoložljivost, zanesljivost,  različni liki, povezani z 

lokalnim okoljem (npr. Istran, solinar, osel in drugi). 

Dodatno so intervjuvanci izpostavili še nekatere vizualne lastnosti, in sicer: športna, 

diplomatska, športno-elegantna, visoka, pa tudi všečnost, moč, lepota, mladost, primeren 

način oblačenja, sproščen način oblačenja, moški/ženski/srednji spol. 

č) Notranji deležniki odnos z zunanjimi deležniki povezujejo z zaupanjem in s prijateljstvom. 

Pomemben del odnosa predstavlja tudi vračanje nazaj skupnosti. Podobno menijo zunanji 

deležniki, ki poleg vračanja skupnosti občutijo tudi pristnost in prijateljstvo. Odnos zaznavajo 

kot vesel, domač in varen. Kot značilnosti poslovnega odnosa so opisali resnost, korektnost in 

profesionalnost.  

Posebnost odnosa blagovne znamke je neprestana interakcija s kupci oziroma strankami, ki je 

v večini primerov globlja, zato lahko ta odnos po Osterwalderju in Pigneurju (2010, 29) 
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razvrstimo v naslednje tri kategorije: osebno podporo, predano osebno podporo in 

soustvarjanje. 

d) Ena izmed zunanjih deležnic je med intervjujem omenila tudi skupnosti blagovne znamke 

in podala idejo, da bi bilo zanimivo vzpostaviti možnost komuniciranja med turisti, ki 

obiščejo destinacijo, z možnostjo povezovanja z domačini, ki določene stvari ponujajo. Na 

podlagi njenega predloga je bila v času raziskave vzpostavljena tudi skupnost blagovne 

znamke na eni izmed destinacij na Facebooku, v katero so se aktivno vključili nekateri 

uporabniki. 

e) Notranji deležniki zaznavajo številne možnosti dodatnega načina zaslužka z blagovno 

znamko, in sicer z novimi proizvodi in storitvami ter s širitvijo na preostale destinacije. 

Dodatne vire pa bi lahko pridobili tudi preko razpisov. Zunanji deležniki bi bili po večini 

pripravljeni plačati za dodatne proizvode in storitve blagovne znamke, saj so s trenutnimi 

zadovoljni, je pa to odvisno tudi od učinka in od predstavljene vizije. Kupci bi se odločili za 

dodatne možnosti predstavitve in promocije, predvsem zaradi povečanja njihove vidnosti. 

Nekateri kupci so za dodatne storitve pripravljeni plačati podoben znesek kot za obstoječe, 

drugi pa po učinku (na primer v obliki provizije na rezervacijo ali nakup). Uporabniki, ki 

trenutno uporabljajo proizvode in storitve blagovne znamke brezplačno, so zanje pripravljeni 

tudi plačati. Zanimajo jih predvsem možnosti rezervacij storitev turističnih ponudnikov, kot 

so nastanitve, doživetja, transferji in nakup spominkov.  

f) Notranji deležniki vidijo edinstvenost zgodbe blagovne znamke poleg že ugotovljenega v 

tem, da bi lahko uporabnikom ponujala spletni portal in aplikacijo, ki bi nudila doživetja in 

njihovo načrtovanje. Zunanji deležniki edinstvenost blagovne znamke zaznavajo podobno, 

predvsem pa izpostavljajo promocijo lokalnega, ki bi jo lahko razdelili na kulinariko, 

destinacijo in dogodke. Poleg tega bi jim bila z uporabniškega vidika zanimiva tudi možnost 

rezervacije in nakupa. Nekaterim zunanjim deležnikom se zdita zelo zanimiva vidika zgodbe 

povezovanje in uživanje, a mora biti zgodba ob tem pristna in pozitivna. 

g) Po mnenju notranjih deležnikov so ime blagovne znamke zelo dobro izbrali, saj prejemajo 

pozitivne odzive. To so potrdili tudi zunanji deležniki, ki sicer ime povezujejo z lokalnim in 

pristnim ter z uživanjem in z elementi lokalnega okolja, kot so glasba, vino, skrite 

znamenitosti, lokalni pridelki, izleti in lokalne izkušnje. 

h) Notranji deležniki razlagajo, da logotip pomeni komunikacijo med več osebami, govorico 

in povezovanje. Nekateri zunanji deležniki ga razumejo podobno in ga povezujejo z 

informacijami, komunikacijo, doživetji, nekaterim pa logotip ni preveč jasen in po njihovem 

mnenju premalo odraža značilnosti lokalnega okolja.  

i) Slogan po mnenju notranjih deležnikov izraža funkcijo blagovne znamke kot vodič na 

destinaciji. Številnim zunanjim deležnikom pomeni podobno, saj izraža pomoč in informacije 
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na destinaciji ter vsebuje osebno noto. Ena izmed zunanjih deležnic je opozorila, da ga z 

zemljevidom blagovne znamke ne povezuje, saj ta po njenem mnenju potrebuje še nekatere 

dopolnitve, da bi se skladal s sloganom.  

Implementacijski gradniki 

a) Pri kulturi podjetja notranji deležniki kot edinstvene zaznavajo samostojnost, povezovanje, 

svobodo in prijateljske odnose. Ugotovimo lahko, da se kultura podjetja odraža v odnosih, ki 

so jih opisali zunanji deležniki. 

b) Od notranjih deležnikov smo izvedeli, da bi lahko še izboljšali komuniciranje blagovne 

znamke. Izboljšali bi lahko na primer komunikacijo na družbenih omrežjih in začeli 

uporabljati nekatera nova, objavljali bi lahko več člankov, predstavili ekipo blagovne znamke, 

sodelovali z vplivneži (influencerji) ter uporabljali več videoposnetkov. Priprava dodatnih 

vsebin je predvidena v prihodnjem letu, ko bodo predstavili tudi nov spletni portal. Bolje bi 

morali uporabljati tudi e-mail marketing, kar je izpostavil eden od zunanjih deležnikov. 

Kupcem blagovne znamke najbolj odgovarja komunikacija preko e-maila. S tipom sporočil na 

družbenih omrežjih so v glavnem zadovoljni, želijo pa si več pozitivnih lokalnih zgodb (na 

primer kulinaričnih in produktnih), vlogov in videoposnetkov ter vključevanje zgodb turistov, 

vlogerjev in blogerjev, ki so obiskali posamezno destinacijo. Najpomembnejša družbena 

omrežja so po njihovem mnenju Facebook, Instagram in YouTube, saj jih v največji meri 

uporabljajo tudi turisti. Notranji deležniki so omenili tudi Twitter, na katerem niso aktivni. 

Komunikacija na družbenih omrežjih trenutno poteka za dve glavni destinaciji, ki jih pokriva 

blagovna znamka. Nekateri zunanji deležniki si želijo, da bi se komunikacija na družbenih 

omrežjih razširila tudi na druge destinacije in da bi bolje vključili zaledje. Na družbenih 

omrežjih bi lahko vzpostavili skupine za povezovanje. Eden od zunanjih deležnikov je 

predlagal, da bi lahko blagovna znamka pokrivala tematiko trajnosti in skrbi za okolje v 

turizmu, tako da bi izpostavljala nekatere pomembne informacije ali vidike na novem 

spletnem portalu. Takšnih sporočil in vsebin je v turizmu na lokalnem nivoju po njegovem 

mnenju premalo. Eden od zunanjih deležnikov je predlagal, da bi izvajali ankete s turisti, na 

podlagi katerih bi ugotavljali, ali so zadovoljni z obiskom destinacije, kaj si želijo ter kaj bi 

izboljšali. Lokalne turistične organizacije namreč pridobivajo le statistične podatke, ki niso 

uporabni za izboljšavo turistične ponudbe. Komuniciranje blagovne znamke je do nedavnega 

potekalo le v angleškem jeziku, kar se nekaterim zunanjim deležnikom ne zdi skladno z 

zgodbo, ki naj bi izražala lokalno. Eden od zunanjih deležnikov zato predlaga komuniciranje 

v več jezikih, posebej v slovenskem, saj so izven glavne sezone informacije lahko zanimive 

bolj domačinom kot turistom. Predlaga tudi uporabo tipičnih lokalnih besed. 



 

86 

7.2 Shema glavnih ugotovitev raziskave 

Na osnovi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da so pogledi notranjih in zunanjih 

deležnikov na blagovno znamko pri večini gradnikov blagovne znamke enotni. Pojavljajo se 

nekatera manjša odstopanja in možnosti nadgradnje, ki jih povzemamo v naslednji shemi v 

kanvas obliki, izpeljani iz modela SBFunnel. Celoten model v kanvas obliki je na voljo v 

prilogi 4.  
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Slika 13: Shema glavnih ugotovitev raziskave  
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7.3 Načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke in priporočila za prakso 

V nadaljevanju predstavljamo razvojni načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke, ki smo ga 

pripravili glede na predstavljene ugotovitve. Za uresničitev vizije je za start-up pomembno to, 

kar predstavljamo v spodnji preglednici.  

Preglednica 2: Načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke 

Kontekstni gradniki Panoga 

 Redno sledenje novim trendom na globalnem in lokalnem nivoju. 

 Nadgrajevanje proizvodov in storitev v skladu s trendi. 

Konkurenca 

 Zagotavljanje dodatne prednosti pred konkurenco tudi s pridobivanjem dodatnih 

sredstev in s sodelovanjem na razpisih. 

Lastne analize 

 Pridobivanje dodatnih kadrov ali zunanjih sodelavcev, s poudarkom na 

zaposlovanju mladih in domačinov. 

 Pridobitev licence za organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev. 

 Iskanje novih partnerjev za širitev blagovne znamke na nove destinacije. 

 Povezovanje z vsemi pomembnejšimi turističnimi in drugimi deležniki na 

posamezni destinaciji. 

 Povezovanje s tujimi partnerji. 

 Ohranjanje prednosti: lokalni stik, bližina, velika naklada, lastna distribucija, močna 

in razvejana distribucijska mreža, način trženja. 

 Ohranjanje profesionalnega poslovnega odnosa z naslednjimi lastnostmi: prijaznost, 

zanesljivost, hitra odzivnost, prilagodljivost, pristnost. 

 Ohranjanje ambicioznosti ekipe s spodbujanjem idej in učinkovitosti. 

Kupci in uporabniki 

 Segmentiranje kupcev in uporabnikov ter prilagoditev ponudbe glede na različne 

segmente. 

 Uporaba person. 

 Osebni in redni stik z naročniki in uporabniki, upoštevanje njihovih potreb in želja 

pri nadgradnjah blagovne znamke. 

 Pridobivanje novih naročnikov in uporabnikov. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Razvojni gradniki:  

Nevidni del blagovne 

znamke 

Lastnosti in koristi 

 Prenova spletnega portala z novo ponudbo, novimi funkcionalnostmi in 

segmentacijo (možnost rezervacije in nakupa, načrtovanje doživetij, spletna 

trgovina). 

 Oblikovanje doživetij v sodelovanju z zunanjimi partnerji, s poudarkom na 

petzvezdičnih doživetjih. 

 Nadgradnja zasnove tiskovin in povečanje naklade. 

 Izboljšanje in nadgradnja distribucije z uvedbo uporabe električnih vozil ter 

povečanjem števila distribucijskih točk. 

 Vzpostavitev informativnih točk na posameznih destinacijah z informacijami, 

prodajo doživetij, spominki in drugimi izdelki ter storitvami. 

 Ohranjanje in nadgrajevanje lastnosti ter koristi za uporabnike: informiranje (o 

dogodkih, turistični ponudbi), odločitev za nakup. 

 Ohranjanje in nadgrajevanje lastnosti ter koristi za kupce: prisotnost, predstavitev, 

prepoznavnost, doseg. 

 Ohranjanje in nadgrajevanje trenutnih lastnosti ter koristi blagovne znamke: 

informiranje, prepoznavnost, vse na enem mestu, lokalnost. 

 Ohranjanje in nadgrajevanje trenutnih lastnosti ter koristi produktov: največja 

naklada, močna in razvejana mreža, uporabniku prijazno. 

Vrednote in kultura 
 

 Blagovna znamka mora preko vseh svojih proizvodov, storitev in pri komunikaciji 

izražati naslednje glavne vrednote: lokalnost, pristnost, kakovost, trajnost, 

povezovanje, prijateljstvo, druženje. 

Osebnost 
 

 Blagovna znamka mora odražati naslednje glavne osebnostne lastnosti: pozitivna 

naravnanost, komunikativnost, prijaznost, simpatičnost, nasmejanost, ustrežljivost, 

iznajdljivost, prilagodljivost, zanesljivost, odprtost, sproščenost. 

 Blagovna znamka mora biti predstavljena v ženskem, moškem in nevtralnem spolu. 

 Blagovna znamka kot oseba mora biti vizualno všečna in urejena v skladu z 

različnimi vlogami, ki jih opravlja (sproščeno, športno, diplomatsko, večerno in 

podobno). 

Odnosi 

 

 Odnosi med blagovno znamko in zunanjimi deležniki morajo temeljiti na: pristnosti, 

prijateljstvu in zaupanju, pozitivnosti in vračanju nazaj skupnosti. 

 Ohranjati je treba pozitivno sprejete značilnosti poslovnega odnosa: resnost, 

korektnost in profesionalnost. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 
Skupnosti 

 Vzpostavitev spletnih skupnosti za vsako destinacijo, namenjenih povezovanju 

turistov in obiskovalcev z domačini ter z drugimi turisti in obiskovalci. 

Cena 

 Lansiranje novih izdelkov in storitev. 

 Širitev na nove destinacije. 

 Pridobivanje provizije od rezervacij nastanitev, doživetij, transferjev in prodaje 

spominkov. 

 Pridobitev dodatnih sredstev. 

 Sodelovanje na razpisih. 

Zgodba 
 

 Poudarjanje lokalnega, pristnosti, kakovosti in trajnosti. 

 Spodbujanje povezovanja, sodelovanja, druženja, pozitivnosti in uživanja. 

Razvojni gradniki:  

Vidni del blagovne 

znamke 

Ime 
 

 Boljša izpostavitev imena blagovne znamke kot krovne znamke na posameznih 

destinacijah. 

 Zaščita blagovne znamke. 

Logotip 
 

 Razmisliti o nadgradnji logotipa. 

 Preverjanje ustreznosti logotipa z dodatno kvantitativno raziskavo na večjem 

vzorcu. 

Slogan 
 

 Boljša izpostavitev slogana. 

 Preverjanje ustreznosti slogana z dodatno kvantitativno raziskavo na večjem vzorcu. 

Domena 
 

 Vzpostaviti nova družbena omrežja z imenom blagovne znamke s skupno 

komunikacijo za vse destinacije (trenutno so vzpostavljena družbena omrežja po 

destinacijah). 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Implementacijski 

gradniki 

Notranji branding 

 Ohranjanje kulture v podjetju, ki odraža ključne vrednote in kulturo blagovne 

znamke. 

 Pridobivanje novih kadrov s podobnimi vrednotami, kot jih izraža blagovna 

znamka,  in z naslednjimi osebnostnimi lastnostmi: eksplozivnost, hitrost, 

učinkovitost, optimalnost, sposobnost hitrega reševanja problemov, iznajdljivost. 

Tržno komuniciranje in tržne poti 

 Prenova spletnega portala. 

 SEO in SEM. 

 Izboljšanje komuniciranja blagovne znamke na spletnem portalu in družbenih 

omrežjih. 

 Razširitev komuniciranja na družbenih omrežjih tudi na druge destinacije. 

 Priprava zanimivih dodatnih vsebin (članki, nasveti, predstavitve). 

 Predstavitev vsebin z vlogi in videoposnetki. 

 Več izpostavljanja pozitivnih lokalnih zgodb. 

 Vključevanje zgodb turistov, vlogerjev in blogerjev, ki so obiskali posamezno 

destinacijo. 

 Vključitev tematike trajnosti in skrbi za okolje v turizmu. 

 Segmentacija vsebine glede na ciljne kupce in uporabnike. 

 Uporaba person pri komuniciranju. 

 Večjezičnost. 

 Vzpostavitev e-mail marketinga. 

 Vzpostavitev skupin za sodelovanje med turisti in domačini. 

 Vzpostavitev sodelovanja z vplivneži (influencerji). 

 Predstavitve na sejmih in različnih dogodkih. 

 Oglaševanje blagovne znamke na spletu in v tiskanih medijih. 

7.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Razvoj blagovnih znamk je neskončen proces. Vsaka nadgradnja (tudi širitev ali vstop na 

nove trge) zahteva vnovično potrjevanje in ocenjevanje ter predstavlja novo zanko v razvoju 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 34). V izvedeni raziskavi smo ugotovili, kakšne so možnosti 

izboljšave in nadgradnje obravnavane blagovne znamke v trenutni razvojni fazi. V 

polstrukturiranih intervjujih so bili izpostavljeni nekateri pomembnejši poudarki in predlogi. 

Možnost nadaljnjega raziskovanja zato predstavlja potrjevanje in ocenjevanje po izvedbi 

predlaganega načrta za nadaljnji razvoj blagovne znamke, s katerim bo vstopila v novo 

razvojno zanko. Maurya (2014, 69–70) predlaga dvofazno potrjevanje, najprej kvalitativno, 

nato kvantitativno. Izvedbo anket ali fokusnih skupin odsvetuje, dokler se start-up ne 

pogovori s kupcem. Pri anketah namreč start-up domneva, da pozna prava vprašanja in prave 

odgovore. Pridobljena spoznanja intervjujev in pogovorov s kupci so uporabna pri 
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kvantitativnem raziskovanju, ko cilj ni več učenje, temveč prikaz skalabilnosti rezultatov. 

Ugotovitve izvedene kvalitativne raziskave nam lahko pomagajo pri načrtovanju in izvedbi 

dodatne kvantitativne raziskave o blagovni znamki, s katero lahko pridemo do zanesljivih, 

natančnih, merljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj (Vogrinc 2008, 11). Izvedba 

podobne raziskave pa je lahko zanimiva tudi za druge start-upe, ki lahko s podobnim 

postopkom izvedejo študijo primera za svojo blagovno znamko.   
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8 SKLEP 

V magistrski nalogi smo ugotovili, da so blagovne znamke postale veliko več kot samo 

vizualni elementi in kombinacija prednosti (Busche 2014; Ruzzier in Ruzzier 2015). Kupci jih 

ne izbirajo več samo zaradi uporabnosti, temveč zato, ker odražajo značilnosti njihove lastne 

osebnosti (de Chernatony 2002, 57). Blagovna znamka je edinstvena zgodba, na katero kupci 

pomislijo ob omembi njenega imena (Busche 2014, 4). S pravo kombinacijo identitetnih 

elementov lahko ustvarimo zgodbo, s katero se bodo kupci povezali, blagovno znamko z 

veseljem uporabljali in jo priporočali naprej (Ruzzier in Ruzzier 2015, 25, 72). 

V prvem delu magistrske naloge smo predstavili blagovno znamko kot dinamično entiteto ter 

dvodimenzionalen pogled nanjo. Koncept identitete blagovne znamke predstavlja pogled 

njenih notranjih deležnikov, koncept premoženja blagovne znamke v očeh porabnika pa 

pogled zunanjih deležnikov. Za uspešnost blagovne znamke morata biti oba pogleda 

uravnotežena (Konečnik Ruzzier 2010, 265). 

Razumevanje obeh pogledov in uporaba novih modelov za razvoj blagovnih znamk, ki 

temeljijo na vitkem pristopu, start-upom omogočata doseganje boljših rezultatov. V 

magistrski nalogi smo primerjali tri najnovejše modele: Lean Brand (Gardner in Cooper 

2014), Lean Branding (Busche 2014) ter SBFunnel (Ruzzier in Ruzzier 2015).  

Najbolj celovit model je SBFunnel Ruzzierjeve in Ruzzierja (2015), ki smo ga podrobneje 

predstavili in dopolnjevali z ugotovitvami drugih avtorjev. Od preostalih se razlikuje po tem, 

da v ospredje postavlja vizijo start-upa in vključuje fazo preučevanja s kontekstnimi gradniki. 

Razumevanje in analiza panoge, konkurence, kupcev in uporabnikov ter start-up ekipe sta 

ključna za nadaljnji razvoj blagovne znamke. S pomočjo razvojnih gradnikov, ki jih 

sestavljajo zgodba in vizualni elementi, lahko start-up razvije NSZ. To nato implementira 

preko notranjega brandinga v samem start-upu, s tržnim komuniciranjem in preko tržnih poti 

pa se idejo dostavi kupcem. Najpomembnejši del vitkega pristopa predstavlja validirano 

učenje. Pridobivanje povratnih informacij je v današnjih negotovih razmerah na trgu 

najpomembnejše, kupci pa s povratnimi informacijami radi sodelujejo v vseh razvojnih fazah 

(Ruzzier in Ruzzier 2015, 32–33, 152).  

V nadaljevanju magistrske naloge smo predstavili izbrano blagovno znamko start-upa s 

področja turizma. Ker je njen razvoj do zdaj potekal nesistematično, smo s kvalitativno 

študijo primera ugotovili, kakšne poglede nanjo imajo njeni notranji in zunanji deležniki. 

Primerjali smo jih in ugotovili, katere gradnike blagovne znamke bi lahko start-up še 

izboljšal. Na podlagi tega smo pripravili načrt za nadaljnji razvoj blagovne znamke s 

priporočili za prakso. Razvoj blagovnih znamk je neskončen proces, zato smo na koncu 

opredelili tudi možnosti za nadaljnje raziskovanje. 
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Magistrsko nalogo zaključujemo s pomembno mislijo: pri blagovnih znamkah ni pomembno 

samo ustvarjanje dobička, temveč ustvarjanje pozitivnega učinka in vpliva na izboljšanje 

sveta. Vemo, da je želja po ustvarjanju novih in inovativnih produktov, ki spreminjajo 

življenja ljudi na bolje, posebej značilna za start-upe (Ruzzier in Ruzzier 2015, 25). Želimo si, 

da bi teoretična izhodišča in izvedena študija primera koristili tudi drugim start-upom pri 

razvoju njihovih blagovnih znamk. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za notranje deležnike 

Priloga 2  Vprašalnik za zunanje deležnike 

Priloga 3  Pregled vprašanj za notranje in zunanje deležnike glede na gradnike blagovne 

znamke po modelu SBFunnel 

Priloga 4 Model SBFunnel v kanvas obliki 

 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA NOTRANJE DELEŽNIKE 

 

1. Kaj vam pomeni vaša blagovna znamka? Kako jo razumete, zakaj obstaja, kaj bi radi 

postali? 

2. Kakšna bosta njena vloga in vpliv v prihodnosti, v prihodnjih petih do desetih letih? 

Katere izzive bo reševala (tehnološke, družbene, okoljske, politične, kulturne …) in 

kakšen bo njen edinstven položaj na trgu? 

3. Kateri so najpomembnejši trendi v vaši panogi in kako jih izkoriščate? 

4. Kako sebe pozicionirate v primerjavi s konkurenti? Katera je vaša največja konkurenčna 

prednost, kako bi lahko bili še boljši? 

5. Katere so prednosti oziroma slabosti vašega podjetja, ki so pomembne pri razvoju 

blagovne znamke (imate dovolj finančnih virov, znanja …)? 

6. Opišite vaše ključne kupce in uporabnike: kdo so, kakšne probleme, potrebe in lastnosti 

imajo? 

7. Katere so ključne funkcionalnosti in koristi blagovne znamke? 

8. Katere vrednote naj bi odražala vaša blagovna znamka in kako se povezujejo z vašimi 

osebnimi vrednotami? 

9. Kakšna bi bila vaša blagovna znamka, če bi bila oseba? Katere osebnostne lastnosti bi 

imela? 

10. V čem se kaže edinstvenost odnosov med blagovno znamko in zunanjimi deležniki (s 

kupci, uporabniki, podporniki, skupnostjo, drugimi)? 

11. Kateri so možni dodatni viri in načini zaslužka z vašo blagovno znamko (članstvo, 

freemium modeli, izdelki, dodatne storitve, oglaševalski prostor itd.)? 

12. Kako so vizualni elementi povezani z zgodbo blagovne znamke? 

13. Kaj je edinstvenega pri kulturi vašega podjetja? 

14. Kateri so še neizkoriščeni potenciali pri komuniciranju blagovne znamke (uporaba 

dodatnih komunikacijskih orodij, kanalov in medijev, vključevanje ključnih vplivnežev, 

tipi sporočil, inovativni načini komunikacije)? 

15. Kakšna bi lahko bila edinstvena zgodba blagovne znamke, ki se lahko poveže s ciljnimi 

kupci in uporabniki, reši njihove probleme in izpolni njihove želje? 

 





Priloga 2 

 

VPRAŠALNIK ZA ZUNANJE DELEŽNIKE 

 

1. Na kakšne slike ali značilnosti pomislite ob omembi blagovne znamke?  

2. S katerimi tremi besedami bi jo lahko opisali? 

3. Kaj si predstavljate pod imenom blagovne znamke? 

4. Kaj vam pomeni logotip blagovne znamke? 

5. Kaj vam predstavlja slogan blagovne znamke? 

6. Katere funkcionalnosti in koristi ima blagovna znamka za vas? Ali razume vaše potrebe 

in lastnosti? 

7. Kaj zaznavate kot edinstveno pri blagovni znamki? 

8. Katere so vaše vrednote in na kakšen način bi se blagovna znamka lahko povezovala z 

njimi? 

9. Menite, da imate nekakšen odnos z blagovno znamko? Kako bi ga opisali? 

10. Če bi bila blagovna znamka oseba, kakšna bi morala biti, da bi vam bila všeč? Katere 

osebnostne lastnosti bi imela? 

11. Za katere dodatne storitve blagovne znamke bi bili še pripravljeni plačati in koliko? 

12. Na kakšen način in preko katerih kanalov bi radi, da blagovna znamka komunicira z vami 

(uporaba dodatnih komunikacijskih orodij in medijev, vključevanje ključnih vplivnežev, 

tipi sporočil, inovativni načini komunikacije)? 

13. Če primerjate blagovno znamko s konkurenco in podobnimi znamkami, katere so njene 

prednosti in slabosti? 

14. Katere potenciale vidite v blagovni znamki? 

15. Kakšna zgodba blagovne znamke, ki rešuje vaše probleme in izpolnjuje vaše želje, bi bila 

za vas zanimiva? 

 





Priloga 3 

 

PREGLED VPRAŠANJ ZA NOTRANJE IN ZUNANJE DELEŽNIKE GLEDE NA 

GRADNIKE BLAGOVNE ZNAMKE PO MODELU SBFUNNEL 

 

 Notranji deležniki Zunanji deležniki 

Temeljni gradnik 

Vizija 

Kaj vam pomeni vaša blagovna 

znamka? Kako jo razumete, zakaj 

obstaja, kaj bi radi postali? 
 

 

Kakšna bosta njena vloga in vpliv v 

prihodnosti, v prihodnjih petih do 

desetih letih? 

Katere izzive bo reševala in kakšen 

bo njen edinstven položaj na trgu? 

 

Kontekstni 

gradniki 

Panoga 

Kateri so najpomembnejši trendi v 

vaši panogi in kako jih izkoriščate? 
Katere potenciale vidite v blagovni 

znamki? 

Konkurenca 

Kako sebe pozicionirate v 

primerjavi s konkurenti?  

Katera je vaša največja 

konkurenčna prednost? Kako bi 

lahko bili še boljši? 

Če primerjate blagovno znamko s 

konkurenco in podobnimi 

znamkami, katere so njene prednosti 

in slabosti? 

Lastna analiza 

Katere so prednosti oziroma 

slabosti vašega podjetja, ki so 

pomembne pri razvoju blagovne 

znamke?  

Imate dovolj finančnih virov, 

znanja? 

 

Kupci in uporabniki 



Priloga 3 

2 

Opišite vaše ključne kupce in 

uporabnike: kdo so, kakšne 

probleme, potrebe in lastnosti 

imajo? 

Ali blagovna znamka razume vaše 

potrebe in lastnosti? 

Razvojni gradniki: 

 

Zgodba – Nevidni 

del blagovne 

znamke 

Lastnosti in koristi 

Katere so ključne funkcionalnosti 

in koristi blagovne znamke? 

Katere funkcionalnosti in koristi ima 

blagovna znamka za vas? 

Vrednote in kultura 

Katere vrednote naj bi odražala 

blagovna znamka in kako se 

povezujejo z vašimi osebnimi 

vrednotami? 

Katere so vaše vrednote in na 

kakšen način bi se blagovna znamka 

lahko povezovala z njimi? 

Osebnost 

Kakšna bi bila blagovna znamka, 

če bi bila oseba? Katere osebnostne 

lastnosti bi imela? 

Če bi bila blagovna znamka oseba, 

kakšna bi morala biti, da bi vam bila 

všeč? Katere osebnostne lastnosti bi 

imela? 

Odnosi 

V čem se kaže edinstvenost 

odnosov med blagovno znamko in 

zunanjimi deležniki (s kupci, 

uporabniki, podporniki, skupnostjo, 

drugimi)? 

Menite, da imate nekakšen odnos z 

blagovno znamko? Kako bi ga 

opisali? 

Cena 

Kateri so možni dodatni viri in 

načini zaslužka z vašo blagovno 

znamko 

(članstvo, freemium modeli, 

izdelki, dodatne storitve, 

oglaševalski prostor itd.)? 

Za katere dodatne storitve blagovne 

znamke bi bili še pripravljeni plačati 

in koliko?  

Zgodba 
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 Na kakšne slike ali značilnosti 

pomislite ob omembi blagovne 

znamke? 

S katerimi tremi besedami bi lahko 

opisali blagovno znamko? 

Kaj zaznavate kot edinstveno pri 

blagovni znamki? 

Kakšna bi lahko bila edinstvena 

zgodba blagovne znamke, ki se 

lahko poveže s ciljnimi kupci in 

uporabniki, reši njihove probleme 

in izpolni njihove želje? 

Kakšna zgodba blagovne znamke, ki 

rešuje vaše probleme in izpolnjuje 

vaše želje, bi bila za vas zanimiva? 

Razvojni gradniki:   

 

Vizualni elementi 

– Vidni del 

blagovne znamke 

Ime 

Kako so vizualni elementi povezani 

z zgodbo blagovne znamke? 

Kaj si predstavljate pod imenom 

blagovne znamke? 

Logotip 

Kako so vizualni elementi povezani 

z zgodbo blagovne znamke? 

Kaj vam pomeni logotip blagovne 

znamke? 

Slogan 

Kako so vizualni elementi povezani 

z zgodbo blagovne znamke? 

Kaj vam predstavlja slogan 

blagovne znamke? 

Domena 

Implementacijski 

gradniki 

Notranji branding 

Kaj je edinstvenega pri kulturi 

vašega podjetja? 

 

Tržno komuniciranje ter tržne poti 

Kateri so še neizkoriščeni 

potenciali pri komuniciranju 

blagovne znamke 

(uporaba dodatnih komunikacijskih 

orodij in medijev, vključevanje 

ključnih vplivnežev, tipi sporočil, 

inovativni načini komunikacije)? 

Na kakšen način in preko katerih 

kanalov bi radi, da blagovna znamka 

komunicira z vami 

(uporaba dodatnih komunikacijskih 

orodij in medijev, vključevanje 

ključnih vplivnežev, tipi sporočil, 

inovativni načini komunikacije)? 





Priloga 4 

 

MODEL SBFUNNEL V KANVAS OBLIKI 

 

 


