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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja pomen celovitega upravljanja portfelja blagovnih znamk pri 
uresničevanju temeljnih smotrov in ciljev organizacije. Značilnosti današnjega 
globalnega tržišča narekujejo opustitev dosedanjega individualnega upravljanja 
posameznih blagovnih znamk. Temelj za doseganje poslovne odličnosti postaja 
oblikovanje strateške organiziranosti blagovnih znamk na način, ki bo zagotavljal 
izkoriščanje njihovega uskladiščenega potenciala ob istočasnem zniževanju tveganj. 
Portfelj blagovnih znamk postaja dinamična in razvijajoča se struktura, ki jo je potrebno 
prilagajati spreminjajočim se značilnostim notranjega in zunanjega okolja, v katerem se 
podjetje skuša uveljaviti. Izhodišče za oblikovanje na novo opredeljenega portfelja 
blagovnih znamk predstavlja odjemalec kot končni razsodnik uspešnosti celotnega 
tržnega procesa.  

Ključne besede: blagovna znamka, portfelj blagovnih znamk, preoblikovanje, strategija, 
BPM model 

ABSTRACT 

This thesis presents the significance of holistic brand portfolio management in 
accomplishing the fundamental objectives and goals of a company. The characteristics 
of today’s global market require abandoning former individual management of 
particular brands. The key ingredient in achieving business excellence is forming a 
strategic brand structure in a way that will assure full exploitation of brand potential and 
lower risks at the same time. It is essential to have a dynamic and developing brand 
portfolio, which adjusts to changes in internal and external environments in which the 
company tries to establish itself. The consumer is the final judge of the success of 
marketing process and represents the starting point for forming a new defined brand 
portfolio.  
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1 UVOD 

Prehod iz industrijske v informacijsko dobo je na novo opredelil pomen in vlogo 
koncepta blagovne znamke. Dodana vrednost, ki je osnova za ustvarjanje 
dobičkonosnosti v procesu tržne menjave, ni več odvisna zgolj od izdelka in/ali storitve, 
temveč predvsem od moči blagovne znamke. Učinkovito upravljanje blagovnih znamk 
je postalo imperativ, od katerega je odvisen nadaljnji razvoj in obstoj gospodarskih 
subjektov na današnjem tržišču.  

Dejstvo je, da ima danes večina podjetij v lasti več blagovnih znamk, ki jih je 
potrebno istočasno upravljati, kar je vse prej kot enostavna naloga. Upočasnjen razvoj in 
stagnacija kot rezultat zasičenosti tržišča ter investicije povezane s prisotnostjo podjetja 
na globalnem tržišču, zahtevajo oblikovanje optimalnega portfelja blagovnih znamk, ki 
bi omogočal uresničevanje zastavljenih temeljnih ciljev in smotrov.   

Dosedanje strategije ločenega upravljanja posameznih blagovnih znamk, pogosta 
uporaba strategije označevanja po načelu blagovna znamka – proizvod, kot tudi trend 
zunanje rasti podjetij skozi kapitalsko povezovanje (združevanje in prevzemanje 
podjetij in s tem njihovih blagovnih znamk) so v zadnjem desetletju povzročili 
nenadzorovano rast števila blagovnih znamk v lasti podjetij. Nekatere blagovne znamke 
se medsebojno prekrivajo v takšni meri, da se bojujejo za iste segmente odjemalcev ter 
na ta način povzročajo probleme skozi celotno vrednostno verigo podjetij in nesmotrno 
porabo njenih sredstev. Preveliko število blagovnih znamk se negativno odraža na 
poslovanju podjetij in deluje kot »utež«, ki zavira doseganje želenega donosa. Podjetja, 
ki želijo ustaviti tok negativnih posledic ter povečevati konkurenčnost, se srečujejo z 
zahtevo po temeljitem preoblikovanju portfelja blagovnih znamk.  

Iz navedenega izhaja tudi temeljni cilj diplomskega dela, ki ga je možno opredeliti 
kot iskanje odgovora na naslednje vprašanje: 

Kako se na najbolj optimalen način lotiti preoblikovanja portfelja blagovnih znamk? 

Že vnaprej je potrebno opozoriti, da odgovora ne bo možno podati v obliki enotnih 
navodil, ki bi bila splošno veljavna za vsa podjetja v praksi. Osnovni namen je prikazati 
različne pristope (prednosti in slabosti), kot tudi priložnosti in tveganja, povezana s 
procesom preoblikovanja portfelja blagovnih znamk. Celotna obravnava temelji 
predvsem na ugotovitvah, ki izhajajo iz teoretično-analitičnega preučevanja strokovne 
literature in analize poslovnih praks s področja upravljanja portfelja blagovnih znamk.  

Vsebino diplomskega dela je možno razdeliti na tri dele: 
V prvem delu (poglavje 2) so predstavljene temeljne značilnosti portfelja blagovnih 

znamk. Izhodišče je opredelitev strateškega pomena blagovnih znamk, ki razkriva 
pomembnost celovitega vpogleda na blagovne znamke in učinkovitega upravljanja le-
teh. V nadaljevanju je portfelj blagovnih znamk prikazan kot »sistem« blagovnih 
znamk, ki omogoča strateško usmeritev podjetja. Temu sledi opis možnih strategij 
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Uvod 

označevanja proizvodov z blagovno znamko, kot enega izmed ključnih elementov, ki 
vpliva na stopnjo povezanosti oziroma ločenosti med blagovnimi znamkami, ki jo 
podjetje želi sporočati odjemalcem. Prvi del je zaključen z opredelitvijo možnih vlog 
blagovnih znamk znotraj portfelja. 

Drugi del (poglavje 3) obravnava celoten proces preoblikovanja portfelja od 
opredelitve odnosa »odjemalec – portfelj blagovnih znamk« do konkretnih ukrepov za 
izvedbo sprememb. 

Tretji del (poglavje 4) predstavlja praktični del diplomskega dela, ki obsega 
podrobno analizo portfelja blagovnih znamk podjetja Droga d.d. in predloge oziroma 
možnosti za njegovo optimalno preoblikovanje. Analiza temelji na kritični presoji 
blagovnih znamk in grafičnem prikazu portfelja z uporabo BPM modela (angl. Brand 
Portfolio Molecule).  

Pred začetkom nadaljnje obravnave je potrebno opozoriti na določene omejitve. 
Kapitalska povezava podjetij Droga d.d. in Kolinska d.d. bo pomembno vplivala na 
njune blagovne znamke. Zaradi zahtevnosti problematike, ki presega okvire 
diplomskega dela, zajema obravnava le blagovne znamke samostojnega podjetja Droga 
d.d.. Poleg omenjenega je potrebno upoštevati, da analiza portfelja blagovnih znamk 
podjetja Droga d.d. temelji predvsem na javno dostopnih podatkih in osebnem 
preučevanju le-teh.  
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2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PORTFELJA BLAGOVNIH ZNAMK 

2.1 Strateški pomen blagovnih znamk 
 
Za uspešno upravljanje kateregakoli pojava je nujno poznavanje njegovih osnovnih 

značilnosti. Koncept blagovne znamke je večplasten in zato se ga v praksi obravnava na 
različne načine, v odvisnosti od izhodišča, ki se pri tem uporabi. Pregled literature kaže, 
da obstajajo precejšnja razhajanja pri opredeljevanju koncepta blagovne znamke. 
Opredelitve je možno uvrstiti v dve osnovni skupini: 

 
− Klasične opredelitve, ki izhajajo iz operativnega pomena blagovne znamke kot 

sredstva namenjenega prepoznavanju izdelka ali storitve prodajalcev in 
njihovem razlikovanju od konkurenčnih (Kotler 1996, 444). 

− Sodobne opredelitve, ki poudarjajo strateški pomen blagovnih znamk kot najbolj 
dragocenega premoženja podjetja, ki je sposobno vedno znova ustvarjati 
dodano vrednost (Hill in Lederer 2001, 5).1 

 
 Že sam problem pri opredeljevanju pojma kaže na zapletenost koncepta blagovne 

znamke. Obravnavati blagovno znamko, kot da je zgolj ime izdelka, storitve in/ali 
podjetja, pomeni zgrešiti njen smisel (Kotler 1996, 445). V današnjem razvitem 
gospodarstvu se pogosto srečujemo z izjavami različnih strokovnjakov in managerjev, 
ki nenehno poudarjajo pomen in finančno vrednost blagovnih znamk. Kot primer De 
Chernatony (2002, 18) navaja zelo zgovorno izjavo Johna Stuarta, nekdanjega 
predsednika uprave družbe Quaker Oats Ltd.: 

 

Če bi bilo treba to podjetje razdeliti, bi z veseljem vzel blagovne znamke, zaščitne 
znake in dobro ime, vam pa pustil opredmeteno premoženje – in bolje bi se mi godilo kot 
vam! 

 
V čem je torej vsebovan pomen blagovnih znamk? Kapferer (1997, 15, 21-23) 

ugotavlja, da je pravi pomen koncepta blagovne znamke prišel do izraza kot posledica 
dogodkov na tržišču, ki so zaznamovali obdobje med letoma 1980 in 1990. Finančni 
strokovnjaki z Wall Street-a so z namenom, da čim bolj donosno naložijo razpoložljiva 
sredstva, iskali podcenjena podjetja, katerih tržna vrednost je bila nižja od potenciala 
(dejanskih zmožnosti) podjetja. Ugotovili so, da je prav blagovna znamka eno izmed 
najbolj podcenjenih sredstev v podjetjih. Blagovna znamka kopiči vrednost, ki izhaja iz 
dolgoročnega odnosa z odjemalci, distributerji in drugimi interesnimi skupinami in zato 

                                                 
1 Nekaj primerov različnih opredelitev koncepta blagovne znamke je prikazanih v Prilogi 1. 
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tržna vrednost podjetja ne izraža njegove dejanske vrednosti. Osnovno izhodišče je bila 
predpostavka, da je koncept vrednosti blagovne znamke drugačen od koncepta 
prihodkov podjetja. Sledil je niz prevzemov, odkupov in različnih oblik kapitalskih 
povezav podjetji. Vlagatelji so bili pripravljeni plačati premije, ki so nekajkrat presegale 
razmerje cena : zaslužek (v poprečju med 20- in 25-krat) (prav tam). Ta trend je 
povzročil, da se je blagovna znamka začela obravnavati kot dragoceno neopredmeteno 
premoženje, ki lahko ob ustreznem upravljanju zagotovi stalen vir prihodkov (De 
Chernatony 2002, 18). Prav iz tega vidika je možno opredeliti strateški pomen blagovne 
znamke kot sredstvo, ki omogoča organizaciji, da uresničuje zastavljene temeljne 
smotre in cilje. S pomočjo blagovne znamke organizacija ustvarja vrednost, ki se v 
končni fazi preoblikuje v finančni dobiček podjetja (Keller 1998, 5). Nekateri avtorji 
predpostavljajo, da lahko glede na trg celo do 70 odstotkov prihodka pripišemo 
blagovnim znamkam (De Chernatony 2002, 18, po Perrier 1997). 

 Za boljše razumevanje blagovne znamke kot strateškega orodja, ki omogoča rast in 
dobičkonosnost, je potrebno opredeliti funkcije blagovne znamke. Bistvo vsake 
organizacije je v tem, da sprejema vložke in jih skozi zaporedje aktivnosti spreminja v 
izide z dodano vrednostjo za skupine ali posameznike, ki so zainteresirani za uspeh 
procesa (Tavčar 2003, 12). Pomen blagovne znamke je vsebovan prav v prispevku 
oziroma sposobnosti ustvarjanja in povečevanja dodane vrednosti. Pri tem izhajamo iz 
predpostavke, da je izdelek označen z blagovno znamko več vreden kot generični 
oziroma da bo odjemalec med dvema identičnima proizvodoma izbral tistega, ki ima 
močnejšo blagovno znamko (Kapferer 1997, 31).  

Končni razsodnik uspešnosti celotnega procesa je odjemalec in zato je kot temelj 
razumevanja potrebno najprej opredeliti pomen blagovnih znamk z vidika odjemalca in 
na osnovi tega graditi priložnosti za podjetje.  

 

2.1.1 Pomen blagovnih znamk za odjemalca 
Odjemalci vstopajo v tržno menjavo s ciljem zadovoljevanja lastnih potreb oziroma 

želja. Pri tem lahko izbirajo med številnimi proizvodi različnih blagovnih znamk. O 
nakupu in uporabi proizvodov se odločajo na osnovi zaznanih vrednosti. Vrednost 
izdelka je za določenega odjemalca enaka razliki med uporabno vrednostjo 
(sposobnostjo zadovoljiti specifične potrebe odjemalca) in stroški povezanimi z 
pridobitvijo in uporabo izdelka (izguba časa, tveganja in podobno). V povezavi z 
vrednostjo izdelka bistveno vpliva na izbiro, predvsem pa na ponovne nakupe, tudi 
zadovoljstvo odjemalcev (Snoj 2000, 29). Torej vrednost izdelka premosorazmerno 
vpliva na verjetnost nakupa, zadovoljstvo pa na zvestobo odjemalca. 

Kakšno vlogo ima pri tem blagovna znamka? Odjemalci z nakupi proizvodov 
različnih blagovnih znamk pridobivajo izkušnje. Prednosti, koristi in predvsem 
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zadovoljstvo z nakupom se kopičijo v blagovni znamki. Na ta način se ohranja zvestoba 
odjemalcev, istočasno pa se povečuje zanimanje za blagovno znamko.  

Blagovna znamka odjemalcem posreduje informacije o izvoru proizvoda in 
njegovem proizvajalcu. Deluje kot sredstvo, ki poenostavlja nakupno odločanje in 
znižuje stroške iskanja (Keller 1998, 7). Omogoča, da se odjemalci odločajo na podlagi 
obstoječega znanja, izkušenj in informacij iz okolice, kar za njih predstavlja ekonomski 
prihranek v obliki časa, ki je potreben za odločanje o izbiri ter za iskanje ustreznega 
proizvoda. 

Blagovna znamka »komunicira« z odjemalci tako, da sporoča informacije, ki 
zmanjšujejo dimenzije negotovosti povezane z nakupnimi odločitvami, tako da 
odjemalci zaznavajo ponudbo kot najmanj tvegano med konkurenčnimi (Snoj 2000,  
82).  

Odjemalci velikokrat uporabljajo blagovno znamko kot pomemben pokazatelj 
kakovosti, tako da proizvode močnejše blagovne znamke zaznavajo kot bolj 
kakovostne. Omenjeni učinek je še posebej izrazit v primerih, ko odjemalec nima dovolj 
informacij ali znanja o proizvodu in zato ni sposoben objektivno presojati o kakovosti 
(Keller 1998, 8). 

Koristi, ki jih prinaša blagovna znamka odjemalcem, niso samo funkcionalne 
narave. Določene blagovne znamke izražajo simbolni status ali skupek vrednot, ki bi jih 
odjemalci želeli izražati navzven in se zato odločajo za njihov nakup (De Chernatony 
2002, 18). 

 

2.1.2 Pomen blagovnih znamk za podjetje 
 Različne funkcije, ki jih ima blagovna znamka za odjemalce, predstavljajo za 

podjetje priložnosti (tržne vrzeli), ki jih podjetje lahko izkoristi za uresničevanje lastnih 
poslovnih ciljev.  

Vlaganje v blagovno znamko omogoča podjetjem diferenciranje ponudbe v odnosu 
do konkurentov, tako da proizvodom dodeljuje edinstvene asociacije in poudarja 
konkurenčne prednosti. Blagovne znamke lahko sporočajo raven kakovosti, kar vpliva 
na zvestobo kupcev ter jih spodbuja k ponovnim nakupom. Pri tem ni potrebno posebej 
poudarjati, da je nekajkrat cenejše obdržati obstoječega odjemalca kot pridobiti novega. 
Zvestoba odjemalcev pomeni stabilnost prodaje, torej zagotavlja stalen finančni tok, 
istočasno pa ustvarja vstopne ovire za konkurenčne izdelke na trgu (Keller 1998, 9).  

Učinkovito in uspešno upravljanje blagovne znamke omogoča ustvariti edinstven in 
pomemben položaj v zavesti odjemalcev. Močna blagovna znamka lahko deluje kot 
referenca znotraj svoje kategorije ali celo narekuje nakupne trende (Kapferer 1997, 25). 
Istočasno to omogoča podjetju večjo elastičnost pri vzdrževanju visokih cen zaradi višje 
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zaznane kakovosti, kar prinese večji dobiček in omogoča večjo pogajalsko moč z 
različnimi interesnimi skupinami (Kotler 1998, 446). 

Vse več organizacij ugotavlja, da lahko tekmeci hitro odkrijejo posebne 
funkcionalne značilnosti blagovnih znamk in funkcionalno prednost ne le posnemajo, 
temveč tudi presežejo. Naloga blagovne znamke je, da najprej utrdi zaupanje 
odjemalcev v funkcionalno premoč, nato pa oblikuje zavest o posameznih čustvenih 
značilnostih, ki jih ni možno enostavno posnemati, kar ustvarja pomembno 
konkurenčno prednost (De Chernatony 2002, 19). 

 Poleg navedenega uspešna blagovna znamka omogoča vstop na druga tržišča ter 
širitev obstoječe ponudbe, zvišuje ugled podjetja v okolju znotraj katerega deluje,  
privablja investitorje in zmanjšuje finančno tveganje s povečevanjem tržne vrednosti 
podjetja. Močna blagovna znamka lahko celo pomaga podjetju, ko se znajde v težavah.2 
(Golob 2004, 44, po Pickton in Broderick 2001, 33; De Chernatony 2002, 18; Kapferer 
1997, 31). 

Odnos med uspešno blagovno znamko in odjemalcem si je možno predstavljati kot 
sistem s pozitivno povratno zanko. Uspešna blagovna znamka spodbudi odjemalca k 
nakupu, kar (v primeru zadovoljstva z nakupom) povečuje uspešnost znamke, kot je 
prikazano na Sliki 2.1. Sinergično delovanje spodbudi pogoje za rast sistema, kar 
ponovno povzroči sinergijo aktivnosti v njem (Biloslavo 1999, 157). 

 

Slika 2.1 Pozitivna zanka povečanja uspešnosti blagovne znamke 

 
Vir: Prirejeno po Biloslavo 1999, 157. 
 
Potrebno je poudariti, da še tako dobra zasnova blagovne znamke ne bo prinesla 

dolgoročnega uspeha prodaje, če ne bo podprta z resnično kakovostjo proizvoda, 
njegovo razpoložljivostjo, primerno ceno in trajno tržno komunikacijo (Muc 2002, 5, po 
Kotnik 1985, 127). 

                                                 
2 Močna blagovna znamka podjetja Mercedes je ublažila negativne posledice povezane z 

nepravilnostmi pri avtomobilih serije A. 
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Blagovna znamka nedvomno predstavlja naložbo, ki ob primernem upravljanju 
zagotavlja precejšen dobiček (De Chernatony 2002, 24). S tega stališča je samoumevno, 
zakaj podjetja vlagajo sredstva v razvoj lastnih blagovnih znamk ter zakaj so 
pripravljena plačati visoke premije za nakup tujih – svoj razvoj temeljijo na uspešnem 
portfelju blagovnih znamk.  

 

2.2 Zgradba portfelja blagovnih znamk 
 

2.2.1 Opredelitev portfelja blagovnih znamk 
Pomen blagovnih znamk razkriva pomembnost celovitega vpogleda in učinkovitega 

upravljanja le-teh, v kolikor želimo obstati na današnjem tržišču. Dejstvo pa je, da ima 
danes večina podjetji v lasti več blagovnih znamk, ki jih je potrebno istočasno 
upravljati. Kot je omenjeno v prejšnjem poglavju, je za blagovne znamke značilen 
učinek pozitivne povratne povezave, kar pomeni, da na enak način kot se spodbujajo 
pozitivni učinki, lahko pride ob nepravilnem upravljanju do spodbujanja negativnih 
učinkov. Ni potrebno dodatno poudarjati, da večje število blagovnih znamk v lasti 
podjetja eksponencionalno povečuje zapletenost upravljanja. Iz tega sledi, da mora 
podjetje upravljati in obvladovati portfelj blagovnih znamk. 

Kaj pa je sploh portfelj blagovnih znamk? Na isti način kot bi bilo neustrezno 
opredeljevati blagovne znamke le kot poimenovanja za označevanje proizvodov in 
podjetij, tako je napačno gledati na portfelj kot na grafični prikaz blagovnih znamk v 
lasti podjetij, ki se ponavadi nahaja obešen na stenah ali objavljen na spletnih straneh 
podjetja z namenom, da naredi vtis na javnost in poslovne partnerje.  

Temeljna naloga vodij blagovnih znamk je oblikovanje strateške organiziranosti 
znamk na način, da le-te dodajajo vrednost in povečujejo konkurenčno prednost 
podjetja. Značilnosti današnjega tržišča (globalna konkurenca, zasičenost) zahtevajo 
opustitev dosedanjega ločenega upravljanja vsake blagovne znamke posebej. Obstoj je 
možen le z razvojem »sistema« blagovnih znamk, ki naj bi zagotavljal, da odjemalec 
zaznava ponudbo podjetja kot najbolj privlačno med konkurenčnimi. Iz tega stališča 
portfelj blagovnih znamk postaja sredstvo, ki omogoča podjetju, da na najboljši način 
upravlja blagovne znamke za doseganje zastavljenih ciljev (Petromili in Morrison 
2002). Portfelj blagovnih znamk omogoča strateško usmeritev podjetja, tako da 
izpostavi blagovne znamke, ki sestavljajo ponudbo, njihove posamezne vloge, in kar je 
najbolj pomembno, njihove medsebojne odnose (Macrae 2002). 

Za boljše razumevanje portfelja blagovnih znamk Aaker in Joachimsthaler (2000, 
133) uporabljata prispodobo nogometne ekipe, pri čemer vsaka blagovna znamka 
predstavlja igralca. V kolikor ekipa želi zmagati, mora delovati kot tim, neodvisno od 
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tega, kako dobri so posamezni igralci. Naloga trenerja je, da vsakemu »igralcu« dodeli 
ustrezno vlogo in na ta način oblikuje zmagovalno strategijo igre. 

Portfelj blagovnih znamk je možno opredeliti kot strategijo, s katero podjetje 
načrtuje in upravlja znamke ter nastopa z njimi na tržišču (Petromili, Morrison in Millon 
2002). Aaker (2004, 15) upošteva šest različnih dimenzij pri razvoju strategije portfelja 
blagovnih znamk: 

 

Slika 2.2 Strategija portfelja blagovnih znamk 

 
Vir: Prirejeno po Aaker 2004, 17. 

 
Slabost predstavljenega modela je, da je nekoliko preobširen, pri čemer je 

določenim dimenzijam, kot je grafika portfelja (zaščitni znaki blagovnih znamk), 
vprašljivo dodeliti strateški pomen. Kljub temu je model mogoče uporabiti kot ustrezno 
osnovo za celovito razumevanje pomena in možnosti, ki nam jih ponuja portfelj 
blagovnih znamk. Pred predstavitvijo ključnih dimenzij, je smiselno najprej poudariti 
cilje upravljanja portfelja.  

 

2.2.2 Cilji upravljanja portfelja blagovnih znamk 
   Uporabnost portfelja blagovnih znamk kot strateškega orodja je najbolj razvidna 

iz ciljev, ki je možno zasledovati. Za boljše razumevanje se je potrebno najprej vprašati, 
zakaj bi podjetje sploh želelo imeti v lasti več različnih blagovnih znamk?   
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Podjetje je možno predstaviti kot verigo vrednosti sestavljeno iz medsebojno 
povezanih dejavnosti, ki jih podjetje mora izvajati, da bi lahko spremenilo začetne 
vložke v poslovne učinke primerne za nadaljnjo prodajo (Biloslavo 1999, 190, po 
Porterju 1985). Pri tem mora obstajati zadosten krog odjemalcev, ki so zainteresirani te 
učinke kupiti. Več blagovnih znamk omogoča podjetju zasledovati več različnih tržnih 
segmentov in na ta način povečati število potencialnih odjemalcev. Ni možno ustvariti 
blagovne znamke, ki bi bila enako priljubljena s strani vseh tržnih segmentov (Keller 
1998, 404). Kakšno vlogo pa ima pri tem portfelj blagovnih znamk?  

Vsaka blagovna znamka dodatno povečuje zapletenost skozi celotno verigo 
vrednosti. Način izvajanja posamezne dejavnosti določa, ali bo blagovna znamka dražja 
ali cenejša od konkurenčnih znamk, in tudi, kako učinkovito bo zadovoljevala potrebe 
kupcev (De Chernatony 2002, 263). Prav pri tem pride do izraza portfelj blagovnih 
znamk kot strateško orodje, ki pomaga preseči težave, tako da omogoča uspešno in 
učinkovito upravljanje blagovnih znamk ter uresničevanje temeljnih ciljev podjetja. 

Potrebno je poudariti, da se cilji posamezne blagovne znamke lahko razlikujejo od 
ciljev celotnega portfelja. Zaradi bolj celovitega vpogleda na poslovno strategijo 
podjetja, strateško upravljanje portfelja usklajuje cilje posameznih blagovnih znamk s 
cilji celotnega portfelja (Aaker 2004, 33). Na ta način se izognemo »kratkovidnosti«, saj 
nekaj, kar je dobro za določeno blagovno znamko, še ne pomeni, da je dobro tudi za 
celotno podjetje. Različne cilje, ki jih navajajo avtorji (Aaker 2004, 17; Aaker in 
Joachimsthaler 2000, 152, 153; Chartered Institute of Marketing 2003; Hill in Lederer 
2001, 8, 9) je možno uvrstiti v tri osnovne skupine: 

 

Cilji konkurenčnosti 
Samoumevno je, da mora portfelj blagovnih znamk omogočati izkoriščanje 

priložnosti, ki jih ponuja učinek pozitivne povratne povezave.3 Zadovoljstvo 
odjemalcev je temeljni predpogoj, da se sploh lahko govori o konkurenčnosti. Za 
doseganje trajnejših konkurenčnih prednosti mora blagovna znamka hkrati ustvarjati 
vrednosti za kupca ter izražati drugačnost v primerjavi s konkurenti in oteževati 
posnemanje (Kavčič 2003, 2, po Barney 1991, 791). Zato je nujno, da portfelj ustvarja 
in poudarja točke diferenciacije, brez katerih bi ponudba sicer bila ranljiva. Končni cilj 
je oblikovanje ugodnega konkurenčnega položaja, ki bi povečeval vstopne ovire za 
konkurente.   

Zaradi narave konkurenčnega boja in zasičenosti globalnega tržišča, na katerem 
danes podjetja nastopajo, ni možno govoriti o konkurenčnosti brez doseganja 
sinergijskih učinkov in zato je tudi ta cilj potrebno postaviti v ospredje. Portfelj mora 
zagotoviti, da vsaka blagovna znamka, kar najbolj optimalno prispeva k izrabljanju 
                                                 

3 Glej poglavje 2.1. 
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ekonomije obsega v proizvodnji in tržnem komuniciranju ob upoštevanju temeljnih 
smotrov in ciljev organizacije. 

Potrebno je natančno opredeliti vlogo in področje delovanja vsake posamezne 
blagovne znamke. Portfelj blagovnih znamk mora odražati oceno trenutnega stanja (ali 
imamo preveč ali premalo blagovnih znamk ter ustreznost odnosov med znamkami). Na 
ta način omogoča organizaciji zasledovati konkurenčne izzive z uravnavanjem strategij, 
hkrati pa zagotavlja prožnost in dinamičnost na spreminjajočem se tržišču.    

 

Finančni cilji 
Vlagatelji oblikujejo investicijski portfelj s ciljem zmanjšanja nesistematičnega 

investiranja z razpršitvijo naložbe v ocenjevanju želenega donosa (Repovž in Peterlin 
2000, 90). S tega vidika je možno obravnavati tudi portfelj blagovnih znamk. 
Upravljanje celotnega portfelja omogoča zmanjšanje tveganja z uvajanjem in 
opuščanjem blagovnih znamk. Končni cilj je ustvarjanje dobička. Podobno kot 
finančniki usklajujejo različne investicije, je potrebno oblikovati portfelj blagovnih 
znamk, ki bi v končni fazi omogočal doseganje finančnih ciljev za dolgoročno 
ekonomsko uspešnost podjetja.  

Da bi posamezna blagovna znamka uspešno opravljala svojo vlogo, so za normalno 
delovanje in nadaljnji razvoj potrebna sredstva. Portfelj blagovnih znamk predstavlja 
izhodišče za učinkovito dodeljevanje sredstev med znamkami. Na ta način se izognemo 
pogosto ponavljajoči se napaki, pri kateri so blagovne znamke financirane samo glede 
na kriterije uspešnosti. Takšen pristop zavira nadaljnjo rast perspektivnih blagovnih 
znamk, saj ostajajo brez nujno potrebnih sredstev, istočasno pa se sredstva neupravičeno 
porabljajo za financiranje že zrelih znamk. 

 

Cilji rasti 
Vsaka organizacija se prej ali slej sreča z oviro, ki onemogoča nadaljevanje rasti in 

mora iskati nove ustrezne vire. Strateško gledano to pomeni vstop na nova tržišča, 
ponujanje novih proizvodov ali pa vertikalen premik v druge cenovne razrede. Bistveno 
je, da portfelj blagovnih znamk zagotavlja izbiro najboljšega načina za zasledovanje 
ciljev rasti z določevanjem ključnih točk blagovnih znamk, ki jih lahko izkoristimo.   

Portfelj mora hkrati zagotavljati osredotočenost na osrednji tržni segment ter 
učinkovito opozarjati na obstoječe razpoke. Razpoke je možno odpraviti s širjenjem ali 
uvajanjem novih blagovnih znamk. Naloga portfelja je, da izpostavi blagovne znamke, 
ki so najbolj primerne za širitev in da opozori na tiste znamke, ki zavirajo razvoj. Hkrati 
mora pospeševati učinek, pri katerem močnejše blagovne znamke delujejo pozitivno na 
znamke na nižjih ravneh, kar pozitivno vpliva na njihov razvoj in razvoj celotnega 
podjetja.  
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Cilje rasti ni možno zasledovati z zapletenim poslovanjem, ki nenehno zavira 
podjetje. Učinkovit portfelj izraža jasnost ponudbe in razumljivost poslovnih strategij 
ter ciljev podjetja za vse udeležene interesne skupine (notranje in zunanje), hkrati pa 
zmanjšuje operacijske stroške s poenostavitvijo poslovanja.  

 
S tega vidika postaja portfelj blagovnih znamk strateško orodje za doseganje 

temeljnih smotrov in ciljev podjetja. V nadaljevanju so prikazane najpomembnejše 
dimenzije, ki sestavljajo strategijo portfelja blagovnih znamk. Vsaka dimenzija ima 
pomembno vlogo pri uresničevanju navedenih ciljev. 

 

2.2.3 Strategije označevanja proizvodov z blagovno znamko 
Že v samem uvodu je potrebno opozoriti na razliko med strategijo označevanja 

proizvodov z blagovno znamko (angl. branding strategy) in poimenovanjem blagovnih  
znamk (angl. naming). Poimenovanje blagovnih znamk je posebna veja trženja, ki 
upošteva izključno verbalno stran blagovne znamke preko treh vidikov: jezikovnega, 
tržnega in pravnega vidika (Ivančič 2004, 4, po Ferrari 2003). Za razliko od 
poimenovanja znamk, strategija označevanja proizvodov upošteva število in naravo 
elementov blagovnih znamk za oblikovanje optimalnega podpornega tržnega programa, 
s ciljem ustvarjanja želene količine zavesti in vrste asociacij, ki jih podjetje želi 
sporočati tako na zunaj kot tudi navznoter (Keller 1998, 80).  

V tistem trenutku, ko podjetje začne tržiti več kot en proizvod, se srečuje z zahtevo 
po oblikovanju strategije označevanja proizvodov z blagovno znamko. Kljub temu da 
vsak avtor svojevrstno poimenuje strategije označevanja4, je možno izpostaviti ključne 
vsebinske točke. Vsaka izmed strategij odraža želeno stopnjo ločenosti oziroma 
povezanosti med blagovnimi znamkami, ki jo podjetje želi sporočati odjemalcem. Na ta 
način poskuša podjetje manipulirati z asociacijami v zavesti odjemalcev, povezanih z 
določeno blagovno znamko. Vsaka izmed strategij ima svoje prednosti in slabosti, ki jih 
je potrebno skrbno pretehtati glede na učinek, ki ga podjetje želi doseči. 

                                                 
4 Primeri različnih klasifikacij strategij označevanja proizvodov z blagovno znamko: 
- Kapferer (1997, 188): strategija proizvod – blagovna znamka; linijska blagovna 

znamka; blagovna znamka za družino izdelkov; krovna blagovna znamka; blagovna 
znamka izvora; podporna blagovna znamka. 

- Keller (1998, 409, 410): korporacijska blagovna znamka (ali blagovna znamka 
podjetja); blagovna znamka za družino izdelkov; individualna blagovna znamka; 
razlikovalna blagovna znamka. 

- Aaker (2004, 48): strategija proizvod – blagovna znamka (angl. »Branded House«); 
podrejena blagovna znamka; podporna blagovna znamka; »hiša« blagovnih znamk. 
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Slika 2.3 prikazuje v obliki spektra štiri temeljne pristope pri oblikovanju strategije 
označevanja. V praksi so možne kombinacije navedenih strategij, kot tudi uporaba 
vmesnih strategij.5  

 

Slika 2.3 Spekter strategij označevanja proizvodov z blagovno znamko 

 
Vir6: Prirejeno po Kapferer 1997, 188; Keller 1998, 409, 410; Aaker 2004, 48. 
 
Strategija proizvod – blagovna znamka 
Strategija temelji na principu dodeljevanja vsakemu proizvodu lastno blagovno 

znamko. Temeljna prednost te strategije je v tem, da omogoča pristop do različnih 
tržnih segmentov z različnimi potrebami in pričakovanji. Na ta način podjetje lahko 
pridobi večji skupni tržni delež in s tem povečuje tržno moč (Kapferer 1997, 189).  

Z uporabo tovrstne strategije so blagovne znamke neodvisne ena od druge in jih je 
možno bolj natančno pozicionirati s poudarjanjem koristi ter s ciljem, da ustvarijo 
vodilni položaj  znotraj segmenta (Aaker 2004, 50).  

Strategija omogoča tudi številne druge prednosti (Kapferer 1997, 191, 192; Aaker 
2004, 50, 51): 

 
− Poudarja fizično razliko med proizvodi in s tem pomaga odjemalcu, da lažje 

zazna razliko v primerih, ko so segmenti ozko povezani ali se celo prekrivajo. 
− Inovativnim podjetjem pomaga utrditi pozicijo na tržišču. Nov izdelek, ki se prvi 

pojavi na določenem tržnem segmentu omogoča izkoriščanje vloge prvega 
»igralca« in na ta način lahko postane blagovna znamka referenca za istovrstne 

                                                 
5 Aaker (2004, 48) loči devet različnih vmesnih strategij označevanja glede na poudarek 

posameznih značilnosti strategij.  
6 Slika je delo avtorja glede na vir podatkov. 
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izdelke. Strategija poudarja ključne prednosti nove ponudbe in omogoča 
ustvarjanje novih asociacij. 

− Zmanjšuje tveganje vstopanja na nova tržišča, saj omogoča, da ostane ime 
podjetja, ki stoji za blagovno znamko neznano javnosti. 

− Odpravlja nevarnost prenosa negativnih učinkov zaradi neuspeha blagovne 
znamke na druge znamke ali na celotno podjetje, kot tudi prenos asociacij 
drugih blagovnih znamk, ki so neskladne s ponudbo.  

− Omogoča večjo prisotnost na prodajnih policah prodajalcev na drobno. 
 
Slabosti te strategije izhajajo predvsem iz ekonomskih razlogov. Strategija žrtvuje 

ekonomijo obsega, saj vsak nov proizvod istočasno pomeni ustvarjanje nove blagovne 
znamke, kar finančno obremeni podjetje, še posebej zaradi potrebnih investicij v tržno 
komuniciranje. Istočasno onemogoča izkoriščanje prednosti (pozitivne asociacije, 
ugled), ki izhajajo iz premoženja drugih blagovnih znamk v lasti podjetja (Kapferer 
1997, 192). Samostojne blagovne znamke, ki niso sposobne samostojno ustvarjati 
zadostnih sredstev za razvoj, tvegajo stagnacijo in propad (Aaker 2004, 48). Strategija 
povečuje tudi nevarnost kanibalizacije blagovnih znamk (Kotler 1996, 456). 

 

Strategija blagovna znamka – družina proizvodov 
Kapfferer (1997, 194 – 196) loči med strategijo linijske blagovne znamke in 

strategijo blagovne znamke za skupino proizvodov (angl. range). Pri tem opredeljuje 
uporabo linijske blagovne znamke kot strategijo za  označevanje edinstvene ponudbe 
podjetja, ki vključuje različne proizvode, ki jih odjemalci zaznavajo kot povezane (npr. 
kozmetična linija za nego obraza). Hkrati predlaga uporabo strategije blagovne znamke 
za družino proizvodov za označevanje tistih, ki pripadajo istemu področju oziroma 
skupini (npr. sladoled, sokovi,…). Ker ne gre za bistveno vsebinsko razliko, je strategijo 
linijske blagovne znamke in strategijo blagovne znamke za skupino proizvodov možno 
obravnavati  združeno.  

Strategija omogoča prihranek sredstev zaradi manjših stroškov povezanih z 
distribucijo, tržnim komuniciranjem in embalažo proizvodov. Celovitost ponudbe 
zvišuje ugled blagovne znamke, tako da vsak proizvod prispeva svoj delež pozitivnih 
asociacij (Kapferer 1997, 194). Na ta način se povečuje obstoječe premoženje blagovne 
znamke, ki se prenaša nazaj na proizvode preko pozitivne povratne zanke.  

Slabosti te strategije izhajajo iz zanemarjanja dejstva, da ima družina proizvodov 
omejitve. Vodje blagovnih znamk, v želji po čim večji izkoriščenosti in prihranku 
sredstev, širijo obstoječo ponudbo z uvrščanjem neustreznih proizvodov, kar ima 
negativen povratni učinek na celotno ponudbo. Prav tako revolucionarne inovacije niso 
vedno primerne za uvrstitev med družino proizvodov, saj obstaja tveganje, da odjemalci 
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ne bodo zaznali revolucionarne novosti proizvoda, kar bi upočasnilo njegov razvoj 
(Kapferer 1997, 194). V primeru uvajanja proizvoda pod novo blagovno znamko je 
potrebno primerjati predvidene rezultate z rezultati v primeru priključitve k družini 
proizvodov. 

 

Strategija podporne in podrejene blagovne znamke 
Strategija predstavlja pomembno orodje portfelja blagovnih znamk, saj omogoča 

dostop do novih tržnih segmentov. Strategija minimalizira slabosti povezane z 
uvajanjem nove (drago in zapleteno) in širitvijo obstoječe (oslabitev) blagovne znamke, 
istočasno pa poskuša izkoriščati prednosti (pozitivne asociacije, ugled), ki izhajajo iz 
premoženja drugih znamk v lasti podjetja (Aaker 2004, 18). 

Strategija podporne blagovne znamke zagotavlja verodostojnost znamke, ki jo 
podpira (Aaker in Joachimsthaler 2000, 110). Na ta način vzpodbudi asociacije v zavesti 
odjemalcev povezane s premoženjem obstoječe podporne znamke. Temeljna funkcija 
podporne znamke je, da jamči določene funkcionalne in čustvene lastnosti, hkrati pa 
dovoljuje, da znamka, ki jo podpira, oblikuje in ohrani lastne (edinstvene) posebnosti in 
značilnosti. Na ta način ima podjetje večjo svobodo pri premikanju med segmenti 
(Kapferer 1997, 203). Istočasno omogoča, da podprta blagovna znamka posreduje 
ustvarjene pozitivne asociacije nazaj k podporni znamki (Aaker 2004, 54). 

Osnovna razlika med podporno in podrejeno blagovno znamko je v tem, da je 
podrejena znamka bližje matični znamki, zaradi česar obstaja precejšna možnost 
vplivanja na asociacije povezane z matično znamko. To istočasno predstavlja tveganje 
in priložnost. Podrejena blagovna znamka nudi priložnost nastopa na novih tržnih 
segmentih in obratno, v primeru, ko matična znamka zajema preširok spekter 
segmentov, omogoča boljšo osredotočenost. Uporabna je tudi v primeru,  ko želi 
podjetje poudariti novost ponudbe (Aaker 2004, 58, 59). 

  

Strategija blagovne znamke podjetja (krovna blagovna znamka) 
Strategija temelji na principu, da blagovna znamka podjetja oziroma gospodarske 

družbe (korporacije) označuje različne proizvode na različnih tržiščih. Pri tem vsak 
proizvod ohrani svoje generično ime (npr. Canon tiskalniki, Canon fotoaparati, Canon 
kamere,…) (Kapferer 1997, 197). 

Te strategije se najbolj poslužujejo japonska podjetja. Na japonskem tržišču je za 
odjemalce uspešnost blagovne znamke glavna in osnovna spodbuda pri nakupnih 
odločitvah. Pogostost nakupov in hitro ter nenehno spreminjanje trendov so zmanjšali 
povprečni življenjski cikel izdelka, kar od podjetji zahteva sposobnost hitrega 
spreminjanja in prilagajanja. Dinamično dogajanje na tržišču ne dopušča dovolj časa za 
uveljavitev blagovne znamke posameznega izdelka ali družine izdelkov. Uporaba 
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blagovne znamke podjetja omogoča preskočiti omenjeno fazo, saj znamka brez 
odlašanja prenaša obstoječi ugled in asociacije na novo ponudbo. Večina proizvodov, ki 
spadajo pod blagovno znamko uspešnega podjetja, doživi uspeh na tržišču (Chartered 
Institute of Marketing 2003). 

Zaradi podobnih razlogov se tovrstna strategija uveljavlja tudi na ostalih razvitih 
tržiščih. Strategija blagovne znamke podjetja znižuje stroške povezane s tržnim 
komuniciranjem in s tem omogoča izkoriščanje ekonomije obsega, saj vsaka oblika 
komunikacije prispeva k povečevanju ugleda in prepoznavnosti blagovne znamke in s 
tem celotne ponudbe podjetja (Kapferer 1997, 197). Strategija omogoča odjemalcem 
globji vpogled v blagovno znamko in jim daje možnost, da ocenijo naravo celotnega 
podjetja. Na ta način obstaja večja verjetnost, da bodo odjemalci zaradi spoštovanja in 
zaupanja do enega proizvoda podjetja hitreje sprejeli obljube, ki jih podjetje daje v zvezi 
z drugo ponudbo (De Chernatony 2002, 40, po Mitchell 1997). Omenjeni učinek znižuje 
tveganje, ovire in stroške povezane z vstopom podjetja na  novo tržišče.  

Prehod iz industrijske dobe, ki je poudarjala opredmeteno premoženje, v 
informacijsko dobo, ki skuša izkoristiti neopredmeteno premoženje, kot so ideje, znanje, 
informacije in vrednote, povečuje uporabnost strategije blagovne znamke podjetja (prav 
tam). Zaradi raznovrstnosti ponudbe podjetja ni možno poudarjati določene 
funkcionalne značilnosti kot ključne konkurenčne prednosti, ki bi bile vsebovane v 
vsakem posameznem proizvodu. Rešitev je v ustvarjanju in poudarjanju čustvenih 
značilnosti znamke. Na primer, ko podjetje poudarja: »naši proizvodi so okolju 
prijazni«, ustvarja asociacijo, ki temelji na čustvenih značilnostih oziroma vrednotah in 
je vgrajena v vseh proizvodih znotraj ponudbe podjetja. Istočasno na ta način pridobiva 
konkurenčno prednost, saj je čustvene značilnosti težje posnemati.  

Pomanjkljivost te strategije je, da lahko težave z ugledom in/ali neuspehom podjetja 
škodijo celotni ponudbi. To se neposredno odraža na prodajnih rezultatih in finančnih 
tokovih podjetja (Aaker 2004, 61). Posledice je zelo težko ustaviti zaradi vpliva učinka 
pozitivne povratne zanke. Potrebno je poudariti, da pri uporabi tovrstne strategije vpliva 
na odjemalca celotna vloga podjetja v družbi. Celo dogodki, ki niso neposredno vezani 
na uporabnost in koristnost proizvodov (npr. ravnanje z zaposlenimi, skrb za okolje, 
ipd.) vplivajo na nakupne odločitve.  

 
Čeprav Aaker (2004, 62) navaja, da bi strategija blagovne znamke podjetja morala 

biti temeljna oziroma izhodiščna strategija, ter da so druge strategije primerne le v 
primeru, da za to obstaja tehten razlog, je tovrstno mišljenje tvegano. Pri oblikovanju 
strategije portfelja blagovnih znamk se je potrebno izogibati posploševanju. Ni možno 
izpostaviti ene izmed strategij kot boljše od drugih, saj ima vsaka svoje prednosti in 
slabosti. Ključ do uspeha je izbrati najbolj ustrezno, ki bo temeljila na jasnem 
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razumevanju tržne dinamike, strategij konkurentov in usklajenosti s cilji in zmožnostmi 
organizacije. 

 

2.2.4 Vloge blagovnih znamk znotraj portfelja 
Vloge blagovnih znamk znotraj portfelja predstavljajo strategije za uresničevanje 

temeljnih ciljev organizacije. Vsaka vloga mora biti usklajena s cilji celotnega portfelja 
in natančno opredeljena, da bi se izognili notranji kanibalizaciji blagovnih znamk. To še 
ne pomeni, da so vloge blagovnih znak statične in nespremenljive. Blagovne znamke, ki 
nastopajo na več tržiščih, lahko igrajo na vsakem posameznem tržišču različno vlogo, 
ali jo skozi razvoj zamenjajo (Aaker 2004, 23). Pomembno je, da se spremembe vlog ne 
dogajajo naključno, ampak nadzorovano. Managerji morajo imeti v vsakem trenutku 
jasno sliko o vlogah blagovnih znamk in jih uravnavati glede na zastavljene smotre in 
cilje podjetja (Aaker 2004, 23 – 27): 

 

Strateška blagovna znamka  
Obstajajo tri temeljne različice strateške blagovne znamke: 
 
− dominantna blagovna znamka (angl. power brand) – ustvarja pomembne 

prodajne rezultate in dobiček ter je sposobna nadaljevati rast in ohraniti pozicijo 
na tržišču; 

− potencialno dominantna blagovna znamka (angl. future power brand) – vsebuje 
možnost ustvarjanja pomembnih prodajnih rezultatov v prihodnosti, kljub temu, 
da je trenutno še v fazi razvoja; 

− temeljna blagovna znamka (angl. linchpin brand) – zagotavlja osnovo, na kateri 
podjetje gradi zvestobo odjemalcev, kar služi kot vzvod rasti za osrednja 
poslovna področja;  

 

Srebrna krogla (angl. silver bullet) 
Srebrna krogla je blagovna znamka, ki pozitivno vpliva na drugo blagovno znamko 

tako, da ustvarja, spreminja ali vzdržuje njen ugled. (Npr. Rolls-Royce pozitivno vpliva 
na ugled blagovne znamke BMW tako, da dodaja prestiž, medtem ko blagovna znamka 
Mini povečuje ugled pri mlajših odjemalcih.) 

 

Spodbujevalna blagovna znamka (angl. branded energizer) 
Vključuje proizvod, promocijo, sponzorstvo, simbol, program ali drugo entiteto, ki 

z ustvarjanjem pozitivnih asociacij povečuje premoženje določene blagovne znamke. 
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Blagovna znamka z omenjeno vlogo je lahko v lasti drugega podjetja, kljub temu je 
obstoječo povezavo potrebno aktivno upravljati. 

 

Zaščitna blagovna znamka (angl. flanker brand) 
V primeru, da se pojavi konkurenčna ponudba, ki zaradi novosti, cenovne politike 

ali kakšnega drugega razloga predstavlja nevarnost za določeno blagovno znamko, 
lahko vsak odziv ogrozi obstoječe premoženje znamke. Rešitev je lahko uporaba 
zaščitne blagovne znamke, s katero podjetje odgovori na nevarnost s strani konkurence, 
istočasno pa omogoča, da se prvotna znamka izogne tveganju povezanim s 
spremembami in ohrani osredotočenost.  

 

Molzne krave (angl. cash cow) 
Vloga je značilna za blagovne znamke, katerih prodajni rezultati stagnirajo ali 

počasi upadajo, kljub temu pa obstaja zadostno število odjemalcev, ki upravičuje njihov 
obstoj. Molzne krave so sposobne ustvarjati pozitivni finančni tok brez kakršnekoli 
tržne podpore.  
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3 PROCES PREOBLIKOVANJA PORTFELJA  

 
Manj je pomembno, kaj se nahaja v portfelju blagovnih znamk, ko se tržišče razvija 

hitro in pojav novih proizvodov in blagovnih znamk predstavlja priložnost za 
povečevanje vrednosti podjetja. V trenutku, ko se razvoj upočasni in tržišče stagnira, se 
pojavijo težave. V takšnih razmerah ni mogoče povečevati tržne vrednosti podjetja na 
temelju več blagovnih znamk hkrati, saj konkurenčnost postane neposredno odvisna od 
proizvodne in finančne učinkovitosti (Petromilli, Morrison in Millon 2002). 

Kapferer (1997, 275) navaja, da je osnovni problem, s katerim se srečujejo podjetja 
pri preoblikovanju portfelja, koliko blagovnih znamk obdržati na posameznem tržišču 
(tržnem segmentu), ter da je današnji trend zmanjševanje velikosti portfeljev, kakor 
hitro je to mogoče.  

Tovrstno razmišljanje istočasno predstavlja priložnosti in tveganje. Nepremišljeno 
in hitro zmanjševanje velikosti portfelja lahko ogrozi temeljne zmogljivosti in obstoj 
podjetja. Hiter vpogled dosedanjih dogajanj na različnih tržiščih opozori na nevarnost 
nastanka »poslovnih trendov«, kot so na primer reinžiniring, downsizing, outsorcing in 
podobno. Precejšnje število podjetij je začelo z izvajanjem navedenih ukrepov kot 
zasledovanjem na novo nastalega trenda brez temeljitega premisleka, kakšne bodo 
dolgoročne posledice za podjetje. Potrebno je opozoriti na nevarnosti povezane z 
uporabo procesa preoblikovanja portfelja blagovnih znamk kot samo enega izmed 
ukrepov za zniževanje stroškov podjetja. Preveč pogosto se dogaja, da managerji v želji, 
da ustvarijo boljše rezultate v čim krajšem časovnem obdobju, nepopustljivo težijo k 
zmanjševanju števila blagovnih znamk, čeprav bi, dolgoročno gledano, za njihovo 
podjetje bila najboljša rešitev celo uvedba novih blagovnih znamk. Vsako podjetje je 
svojevrsten poslovni subjekt in zato se je potrebno pri oblikovanju odločitev izogibati 
zasledovanju »poslovnih trendov«.  

Temeljni cilj preoblikovanja portfelja blagovnih znamk ni zniževanje stroškov, 
temveč izkoriščanje potenciala uskladiščenega v blagovnih znamkah ob istočasnem 
zniževanju tveganj. Potreben je celovit pristop, ki bo omogočil podrobno analizo in 
preučitev obstoječih strategij in zmožnosti ter izpostavil spremembe potrebne za 
ustvarjanje trajnih konkurenčnih prednosti in izboljšanja odličnosti podjetja.  

Splošnih navodil za preoblikovanje portfelja blagovnih znamk ni možno oblikovati. 
Kljub temu je mogoče izpostaviti tri ključna področja, ki zahtevajo spremembe: 

 
− spreminjanje  strategije portfelja blagovnih znamk; 
− razporejanje sredstev med blagovnimi znamkami; 
− aktivno upravljanje celotnega portfelja (organizacijske zahteve). 
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3.1 Spreminjanje portfelja blagovnih znamk 
 
Managerji uvajajo spremembe v organizaciji zato, da bi povečali učinkovitost 

delovanja organizacije pri doseganju smotrov in ciljev. Dobro je le spreminjanje, ki 
omogoča večjo učinkovitost ter kratkoročno in dolgoročno uspešnost poslovanja 
(Tavčar 2003, 222, 245).  

Da bi izkoristili možnosti, ki nam jih ponuja portfelj blagovnih znamk pri 
strateškem usmerjanju podjetja za doseganje smotrov in ciljev, je najprej potrebna 
temeljna sprememba v razmišljanju. Spreminjanje portfelja blagovnih zahteva naslednje 
(Petromilli, Morrison in Millon 2002): 

 
− Ugotavljanje in razumevanje stališča odjemalca do portfelja blagovnih znamk 

kot osnove za spreminjanje. 
− Obravnavanje portfelja blagovnih znamk kot dinamične in razvijajoče se 

strukture namesto tradicionalne hierarhične in statične strukture. 
− Prehod od individualnega upravljanja posameznih blagovnih znamk k 

celovitemu upravljanju celotnega portfelja. 
 

3.1.1 Koncept odjemalec – portfelj blagovnih znamk 
Že prej je omenjeno (poglavje 2.2.1), da odjemalci izbirajo med različnimi 

blagovnimi znamkami na osnovi zaznanih vrednosti. Na raven vrednosti blagovne 
znamke za odjemalca vplivajo številni dejavniki, kot so izkušnje s konkurenčnimi 
blagovnimi znamkami, informacije iz okolice, osebnost odjemalca in drugi (Snoj 2000, 
29). Na osnovi navedenega je možno oblikovati predpostavko, da na odjemalca v veliki 
meri vplivajo tudi druge blagovne znamke v ponudbi podjetja. 

S tega stališča naj bi portfelj vseboval vse blagovne znamke, ki vplivajo na nakupne 
odločitve odjemalca, torej tudi tiste, ki niso v neposredni lasti podjetja. Na primer, ko se 
odjemalec odloča za nakup osebnega računalnika znamke Dell, vpliva na njegovo 
odločitev tudi blagovna znamka Intel (blagovna znamka procesorja). Z vključitvijo 
blagovne znamke Intel v portfelj je možno aktivno upravljanje povezave z namenom 
maksimiziranja vrednosti za odjemalca. Na ta način postaja portfelj dinamična struktura. 
Položaj posamezne blagovne znamke znotraj portfelja ne izhaja več iz hierarhije, ampak 
iz pomena oziroma vpliva na odjemalce  (Hill in Lederer 2001, 7). 

V kolikor želi podjetje zasnovati portfelj na osnovi vidika odjemalca, je potrebno 
ponovno preučiti način pozicioniranja blagovnih znamk. Pozicioniranje je proces 
oblikovanja in vzdrževanja želene podobe blagovne znamke v očeh odjemalcev v 
primerjavi s konkurenčnimi (Potočnik 2002, 167). Pozicionirati blagovno znamko 
pomeni poudariti lastnosti, ki jo razlikujejo od konkurentov in so istočasno privlačne za 
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odjemalce (Kapferer 1997, 96). Pri pozicioniranju gre za soočanje s konkurenti v psihi 
posameznih segmentov in za konkurenčni boj za mnenje odjemalcev (Snoj 2000, 171, 
po Gambrijan in Snoj 1997: 98). To je vse prej kot enostavna naloga. V primeru, da 
blagovne znamke pozicioniramo preblizu, bo rezultat kanibalizacija znamk na tržišču. V 
nasprotnem primeru ni možno izkoriščati sinergijskih učinkov med blagovnimi 
znamkami, kar podjetje spravi v neugoden položaj v primerjavi s konkurenco (Hill in 
Lederer 2001, 45). 

Carlotti in Coe (2004) opozarjata, da pozicioniranje blagovnih znamk v praksi 
pogosto temelji na demografskih značilnostih odjemalcev. Pomembno je, da podjetje 
pozicionira blagovne znamke glede na značilnosti, ki so pomembne za uporabnike, in ki 
istočasno razločno razlikujejo znamke od konkurenčnih (Snoj 2000, 172). Pri tem je 
seveda potrebno upoštevati zmožnosti blagovne znamke.  

Ugotavljanje značilnosti, ki so pomembne za uporabnike, istočasno pomaga 
spoznati nove tržne priložnosti ter nevarnosti s strani konkurence. Za boljše 
razumevanje je možno navesti preprost primer blagovne znamke žvečilnih gumijev. Z 
vidika odjemalca pri oblikovanju nakupnih odločitev je lahko pomembna značilnost – 
osvežitev zadaha. Določitev značilnosti izpostavi priložnosti za uvajanje novih 
nadomestkov, ki bodo odjemalcem zagotavljali enako želeno korist. Istočasno se 
podjetje izogne tveganju, da bo konkurenca prej opazila in izkoristila tržno vrzel ter ga 
na ta način spravila v neugoden konkurenčni položaj (Carlotti in Coe 2004). 

 

3.1.2 Oblikovanje portfelja blagovnih znamk 
Novo izhodišče z vidika odjemalca zahteva ponovno oblikovanje portfelja 

blagovnih znamk. Da bi bilo možno uspešno in učinkovito upravljanje, mora portfelj 
ponazarjati blagovne znamke, ki imajo vpliv na odjemalca, njihove posamezne vloge in, 
najbolj pomembno, njihove medsebojne odnose. V skladu s tem sta Hill in Lederer 
razvila zelo uporaben grafični model, ki omogoča vizualizacijo portfelja blagovnih 
znamk. Poimenovala sta ga »Molekula portfelja blagovnih znamk«7 (v nadaljevanju 
BPM). Vsa nadaljnja obravnava bo temeljila prav na tem modelu.  

Oblikovanje portfelja blagovnih znamk je zahtevno opravilo. Potrebna je velika 
mera objektivnosti in sposobnosti celovitega vpogleda na koncept blagovne znamke ob 
hkratnem upoštevanju odjemalcev kot izhodišča ter zmožnosti in ciljev organizacije. 
Ljudje se pogostokrat zatekamo k posploševanju in enostranskemu vpogledu na stvari, 
kar nam onemogoča, da bi videli širšo sliko. Proces oblikovanja portfelja je sestavljen iz 
treh korakov. Potrebno je poudariti, da mora biti vsak korak podprt z analitičnimi 
podatki tržnih raziskav, ki omogočajo objektivnost celotnega procesa. 

                                                 
7 Angl. Brand Portfolio Molecule. 
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Popisovanje blagovnih znamk 
Prvi korak pri oblikovanju portfelja je odločitev, katere blagovne znamke vključiti 

v portfelj. Potrebno je določiti vse znamke, ki vplivajo na nakupne odločitve 
odjemalcev. To ni enostavna naloga, saj je potrebno vključiti tudi tiste, ki niso v 
neposredni lasti podjetja, kar zahteva večkratno analizo posameznih znamk. (Hill in 
Lederer 2001, 21 – 23). 

 

Klasifikacija blagovnih znamk 
V poglavju 2.2.4 je prikazano, da imajo blagovne znamke lahko različne vloge 

znotraj portfelja z vidika podjetja. Za razliko od opredelitve vlog znamk z vidika 
podjetja, klasifikacija blagovnih znamk temelji na zunanjem vidiku odjemalca. Od 
odjemalcev ni možno pričakovati, da zaznavajo vloge posameznih blagovnih znamk na 
način, ki so si ga zamislili managerji. Nihče zunaj organizacije ne razmišlja o blagovnih 
znamkah v smislu, to je zaščitna znamka oziroma srebrna krogla (Ries in Ries 1998, 5). 
To tudi ni namen, saj so vloge z vidika  podjetja opredeljene kot možne strategije za 
doseganje zastavljenih ciljev. Z vidika odjemalca je blagovne znamke mogoče 
kvalificirati v tri skupine glede na pomen pri nakupnih odločitvah (Hill in Lederer 2001, 
24, 41 – 46):  

 
− Vodilna (glavna) blagovna znamka določa pozicioniranost celotnega portfelja 

blagovnih znamk in ima največjo vlogo pri ustvarjanju prodajnih rezultatov. 
Možno jo je opredeliti kot glavnega spodbujevalca učinka pozitivne povratne 
zanke blagovnih znamk. V praksi imajo podjetja večinoma več močnih 
blagovnih znamk, zato je včasih težko opredeliti, katera bo prevzela vlogo 
vodilne. Enostavna, toda zelo učinkovita metoda je, vprašati se, katero 
blagovno znamko bi ohranili v primeru, če bi bilo potrebno opustiti vse ostale?  

− Strateške blagovne znamke8 – povečujejo razmerje prihodek/tveganje na štiri 
različne načine: 

− privabljajo nove odjemalce; 
− ustvarjajo ovire za konkurente ali odgovarjajo na napade; 
− omogočajo relativno svobodo pri zasledovanju priložnosti brez tveganja 

povratnega učinka na vodilno blagovno znamko; 
− privabijo pozornost na celoten portfelj. 

                                                 
8 Pojem je potrebno razlikovati od koncepta vlog blagovnih znamk, prikazanega v poglavju 

2.2.4. 
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− Podporne blagovne znamke9 – poudarjajo določene posebnosti, sestavine ali 
koristi kot rezultat podrobne segmentacije tržišča, kar posledično povečuje 
verjetnost nakupa. 

Mapiranje blagovnih znamk 
Končni proces oblikovanja portfelja blagovnih znamk zahteva umestitev 

posamezne blagovne znamke znotraj portfelja ter ponazoritev medsebojnih povezav. 
Končni rezultat mapiranja je jasna vizualna predstavitev strategije portfelja blagovnih 
znamk.  

Grafični prikaz portfelja z uporabo BPM modela umešča vodilno blagovno znamko 
v sam center portfelja, kar pomeni, da ima največjo vlogo znotraj ponudbe podjetja. 
Blagovne znamke so označene z različnimi barvami glede na njihov vpliv na nakupne 
odločitve odjemalcev. Blagovne znamke, ki pozitivno vplivajo, se označujejo s črno 
barvo, nevtralne s sivo in tiste, ki negativno vplivajo, z belo. Povezave prikazujejo 
odnose med blagovnimi znamkami, pri čemer debelina povezave ponazarja moč 
odnosov. Položaj posamezne blagovne znamke odraža tržno pozicioniranost, medtem 
ko je oddaljenost med znamkami odvisna od skupnih značilnostih, na temelju katerih so 
pozicionirane (Hill in Lederer 2001, 13, 14). 

Kljub temu, da se oblikovanje portfelja blagovnih znamk po modelu BPM lahko zdi 
nekoliko abstraktno, končni rezultat omogoča jasen vpogled na ponudbo podjetja z 
vidika odjemalcev. Celoten proces izdelave modela BMP posreduje številčne 
informacije o blagovnih znamkah, kar omogoča spoznati realno stanje, ki je osnova za 
uvajanje sprememb. Na ta način je možno zmanjšati nepredvidljivost posledic zaradi 
spreminjanja portfelja.   

 

3.2 Ukrepi za spreminjanje portfelja blagovnih znamk 
 

3.2.1 Širitev blagovnih znamk  
Širitev je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih pristopov v procesu trženja 

blagovnih znamk. Širitev pomeni, da podjetje uvaja nove proizvode pod obstoječo 
blagovno znamko oziroma uporabi obstoječo blagovno znamko za vstop na nove tržne 
segmente (Kapferer 1997, 228; Keller 1998, 67). Poenostavljeno, pristop temelji na 
predpostavki, da širitev zahteva manj sredstev kot uvajanje nove blagovne znamke in je 
zato manj tvegana. Istočasno omogoča izrabljanje premoženja (pozitivnih asociacij, 
ugleda) obstoječe blagovne znamke. Na prvi pogled se ideja zdi enostavna in 
učinkovita, vendar je prav širitev blagovnih znamk eno izmed področij, ki povzroča 

                                                 
9 Glej opombo 7.  
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številna razhajanja med strokovnjaki glede dolgoročnih posledic tovrstnega pristopa. 
Nasprotniki poudarjajo negativne posledice širitve, kot so: 

 
− kanibalizacija matične blagovne znamke; 
− negativen vpliv na ugled, identiteto in pomen blagovne znamke ne glede na 

uspeh širitve;  
− oportunitetni stroški povezani z neizkoriščanjem prednosti izdaje nove blagovne 

znamke. 
 
Al in Laura Ries (2000, 9 – 15, 79 – 87) opozarjata, da je širitev blagovne znamke 

najhitrejša pot do njenega uničenja. Kot primer navajata številna podjetja, ki so na ta 
način izgubila tržni delež (American Express, Chevorlet, Ford, IBM, Marlboro,…). 
Širitev je kratkoročno gledano upravičena, saj omogoča nižje stroške in hitrejše 
rezultate, vendar na dolgi rok lahko popolnoma izčrpa blagovno znamko.  

Tako zagovorniki kot nasprotniki imajo po svoje prav. Širitev istočasno prinaša 
priložnosti za ustvarjanje vrednosti kot tudi tveganja zaradi negativnih posledic. Na 
enak način kot se finančniki odločajo o naložbah, je tudi pri širitvi blagovne znamke 
potrebno skrbno pretehtati, ali koristi upravičijo tveganje.   

Z vidika portfelja blagovnih znamk obstajata dva različna pristopa (Hill in Lederer 
2001, 72 – 75): 

 
− Vmesna širitev blagovnih znamk je primerna za zapolnitev razpok znotraj 

portfelja. Pristop je manj tvegan in ima večje možnosti za uspeh. Omogoča 
zaščito pred napadi s strani konkurentov ter pomaga oblikovati bolj celovito in 
svojevrstno ponudbo. Za večino managerjev je kanibalizacija blagovnih znamk 
zaradi vmesne širitve sprejemljivo tveganje, če onemogoča uspešen napad s 
strani konkurence.  

− Mejna širitev blagovnih znamk je pristop, ki nudi možnost za doseganje večjih 
rezultatov ob visoki stopnji tveganja. Temelji na ustvarjanju novih blagovnih 
znamk zunaj meja obstoječega portfelja. Meje portfelja blagovnih znamk so 
definirane s štirimi dejavniki: tehnologijo, ciljnim segmentom odjemalcev, 
distribucijskimi kanali in ceno (kakovostjo). Potrebno je upoštevati, da je mejna 
širitev možna le na osnovi ciljnih segmentov in tehnologije. Širitev portfelja na 
osnovi distribucijskih kanalov in cenovnih razredov se zelo poredko izkaže za 
uspešno. V takšnem primeru je manj tvegan pristop ustvariti nov portfelj 
blagovnih znamk. 

 

 24



Proces preoblikovanja portfelja 

Ne glede na izbrani pristop je nujno pozicionirati širitev blagovne znamke v skladu 
s celotnim portfeljem. V nasprotnem primeru lahko pride do uničevanja in 
kanibalizacije blagovnih znamk znotraj portfelja (prav tam). 

 

3.2.2 Repozicioniranje blagovnih znamk 
Kot je omenjeno v poglavju 3.1.1, pomeni pozicionirati blagovno znamko poudariti 

lastnosti, ki jo razlikujejo od konkurentov in so istočasno privlačne za odjemalce. Na ta 
način naj bi znamka preglasila hrup na trgu in si zagotovila razviden, pomenljiv in 
cenjen položaj v očeh ciljnih odjemalcev (De Chernatony 2002, 244). Pri tem se izhaja 
iz predpostavke, da vse izbire odjemalcev temeljijo na primerjavi različnih blagovnih 
znamk (Kapferer 1997, 96). Pozicioniranje zahteva oblikovanje okvira blagovne 
znamke z določitvijo ciljnega tržišča, narave konkurentov ter ključnih razlikovalnih 
asociacij (prednosti) v primerjavi s konkurenti (Keller 1998, 109). 

Ker so spremembe edina stalnica v življenju, se podjetje prej ali slej sreča s potrebo 
po repozicioniranju blagovnih znamk. Razlogi za repozicioniranje so različni: 

 
− spremembe v pričakovanjih, preferencah in željah odjemalcev; 
− neustreznost dosedanje strategije pozicioniranja zaradi sprememb tržišča; 
− težnja organizacije po usmeritvi v bolj donosne segmente; 
− prilagajanje konkurenci; 
− prilagajanje tehnološkim spremembam (Snoj 2000, 171, po Palmer 1994, 76; 

Trout 1996, 51). 
 
Proces repozicioniranja je v osnovi bolj zahteven kot pozicioniranje. Da bi lahko 

uspešno ustvarili novo pozicijo blagovne znamke, je potrebno odjemalce najprej 
odvaditi od dosedanjih asociacij in šele potem oblikovati nove (Hill in Lederer 2001, 
81). 

Najpogostejši razlog za neuspeh procesa repozicioniranja je, da poskušajo 
managerji repozicionirati posamezne blagovne znamke znotraj portfelja (prav tam). 
Takšen pristop je neustrezen iz dveh razlogov. Repozicioniranje posamezne blagovne 
znamke namesto celotnega portfelja lahko primerjamo s poizkusom premikanja 
štirinožne mize. V kolikor primemo za eno nogo, bomo potrebovali veliko več moči, kot 
v primeru, da bi prijeli za vse štiri hkrati. To pomeni, da bomo potrebovali več sredstev, 
v kolikor želimo uspešno repozicionirati posamezno blagovno znamko. Istočasno 
obstaja nevarnost, da se miza prevrne, kar je mogoče primerjati z nepričakovanimi 
negativnimi učinki na celoten portfelj zaradi zanemarjanja povezav med blagovnimi 
znamkami.  
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Repozicioniranje celotnega portfelja je možno izvesti na dva načina – s spremembo 
ciljnega tržišča oziroma s spremembo jedra ponudbe. Pri celotnem procesu ima 
pomembno vlogo učinkovito zastavljena tržna komunikacija, ki bo pripravila in 
izobraževala javnost. Potrebno se je izogibati revolucionarnim spremembam ter 
postopek repozicioniranja izvajati postopoma (npr. z uvajanjem novih proizvodov, ki 
bodo nakazali novo smer, v katero želi podjetje pripeljati portfelj, ali s strateškimi 
povezavami s  podjetji, ki se tam že nahajajo) (Hill in Lederer 2001, 84). 

Ker je repozicioniranje najbolj drag in tvegan ukrep za spreminjanje portfelja 
blagovnih znamk, je smiselno najprej natančno preučiti, ali obstajajo možnosti za 
posodobitev (oživitev) obstoječe pozicije (prav tam). Če se kljub temu podjetje odloči 
za repozicioniranje, si lahko pomaga z naslednjimi kriteriji:  

 
− združljivost ponudbe z novo pozicijo; 
− povečanje tržnega deleža z novo pozicijo v primerjavi z izgubo obstoječega; 
− zmogljivost organizacije za uspešno izvedbo repozicioniranja; 
− možnosti za izkoriščanje konkurenčnih prednosti na novi poziciji; 
− upravičenost porabe sredstev ter stopnja tveganja;  
− posledice v primeru neuspeha (Ali nova pozicija omogoča alternativne rešitve?) 

(Kapferer 1997, 98). 
 

3.2.3 Obrezovanje portfelja blagovnih znamk 
Podjetja se večinoma izogibajo obrezovanju portfelja blagovnih znamk. Glede na 

energijo in sredstva, vložena v razvoj blagovne znamke, se je težko odločiti za njeno 
ukinitev. Istočasno je opustitev tvegan ukrep, ki se lahko negativno odraža na prihodkih 
podjetja (Carlotti in Coe 2004). Skrb je upravičena, saj podatki kažejo, da opustitev 
blagovne znamke povzroči neposredno zmanjšanje prodajnih rezultatov (npr. podjetju  
DaimlerChrysler je ob opustitvi blagovne znamke Plymouth prodaja upadla s 165.305 
na 83.564 osebnih avtomobilov). Ukinitev blagovne znamke lahko ustvari razpoke 
znotraj portfelja, ki postanejo priložnosti za konkurente (Hill in Lederer 2001, 88).  

V trenutku, ko podjetje identificira neuspešno blagovno znamko, se mora odločiti 
med njeno opustitvijo in ponovnim oživljanjem. Zaradi stroškov, povezanih z 
ustvarjanjem nove blagovne znamke, je potreben tehten premislek, ali znamka vsebuje 
določen potencial, ki ga bo možno izkoristiti v prihodnosti (Kapferer 1997, 330). 

Ne glede na opisana tveganja je obrezovanje portfelja blagovnih znamk potreben 
ukrep. Zaradi dinamike tržišča določene blagovne znamke ni več racionalno vzdrževati. 
Njihov vir premoženja je izginil oziroma cel njihov obstoj škoduje drugim znamkam 
znotraj portfelja. Velikost tržnega deleža ne opravičuje obstoja tovrstnih blagovnih 
znamk (Keller 1998, 539). Opuščanje neuspešnih blagovnih znamk lahko razbremeni 
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podjetje ter omogoči preusmeritev sredstev na perspektivne znamke in njihovo bolj 
ustrezno pozicioniranost. Posledično se zmanjša zapletenost trženja ter poveča 
učinkovitost distribucijskih kanalov (Carlotti in Coe 2004). Obrezovanje portfelja se 
lahko izvede z ukinitvijo blagovne znamke, njeno odprodajo ali pa združitvijo z 
močnejšo znamko.  

Čeprav Carlotti in Coe (2004) navajata, da je potrebno opuščanje tistih blagovnih 
znamk, ki porabijo več kot ustvarijo, se Hill in Lederer  (2001, 90) ne strinjata v celoti s 
tem. Obrezovanje portfelja naj bi ohranjalo boljšo osredotočenost podjetja na ključnih 
področjih rasti. Ugotavljata, da do opuščanja prihaja večinoma v obdobjih, ko se 
podjetja znajdejo v neugodnih situacijah zaradi slabih poslovnih rezultatov. Takrat so 
blagovne znamke podcenjene in njihova odprodaja ne prinaša učinkov kot v obdobju, 
ko podjetje uspešno posluje. S tega vidika naj bi se obrezovanje portfelja izvajalo 
periodično skupaj s procesom oblikovanja dolgoročnih strategij podjetja.  

Še vedno pa obstaja dilema, katere blagovne znamke ohraniti, in katere opustiti. 
Kot izhodišče je potrebno hkrati upoštevati tri ključne dejavnike: dolgoročni pomen, 
donosnost in strateško vlogo znamke. Problem je v tem, da pomembnost blagovne 
znamke ni možno objektivno oceniti na osnovi kvantitativnih podatkov. Managerji si 
lahko pri tem pomagajo z BPM modelom. Z uporabo modela je možno omiliti 
subjektivnost pri določanju pomena blagovne znamke (npr. osamljene in oddaljene 
blagovne znamke na robovih portfelja so najboljši kandidati za obrezovanje) (Hill in 
Lederer 2001, 91).  

 

3.2.4 Združevanje blagovnih znamk 
Združevanje je ukrep, pri katerem uporabimo izbrano blagovno znamko skupaj ali 

namesto obstoječe znamke proizvoda. V praksi to pomeni uporabo ene izmed strategij 
označevanja, opisanih v poglavju 2.2.3, na proizvodih, ki že imajo obstoječo lastno 
blagovno znamko. Znamke je mogoče združiti po principu podporne in/ali podrejene 
blagovne znamke, ali pa tako, da proizvod prevzame blagovno znamko drugega 
proizvoda, družine proizvodov ali podjetja. Cilji združevanja so ozko povezani z 
izkoriščanjem prednosti posameznih strategij – izkoriščanje ekonomije obsega v tržnem 
komuniciranju, obstoječega premoženja uspešnih blagovnih znamk ter spodbujanja 
učinka pozitivne povratne povezave.  

Aaker (2004, 295) navaja, da je združevanje blagovnih znamk posebej primerno za 
portfelje, ki vsebujejo preveliko število blagovnih znamk, in ki zaradi tega razloga trpijo 
zaradi neučinkovitosti in nezmožnosti uspešnega upravljanja. Ukrep je velikokrat nujen 
po dokončani združitvi ali prevzemu podjetji. Združitev omogoča oblikovanje manjšega 
števila blagovnih znamk, ki so sposobne boljše osredotočenosti, hkrati pa združitev 
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zmanjšuje zapletenost poslovanja (npr. podjetje Microsoft je združilo blagovne znamke 
Word, PowerPoint, Excel in Outlook v  eno – Office).  

Združevanje blagovnih znamk mora biti izpeljano na način, ki je smiseln z vidika 
odjemalcev. To pomeni, da je združitev primerna za znamke, med katerimi že obstaja 
določena povezava v smislu tržnega segmenta ali ponudbe. Blagovne znamke znotraj 
BPM modela, ki se nahajajo v neposredni medsebojni bližini, so lahko primerni 
kandidati za združitev (Hill in Lederer 2001, 97). 

Kadar je to možno, je potrebno združitev izpeljati postopoma, kot je prikazano na 
sliki 3.1. Tovrsten pristop omogoča manjše tveganje, vendar istočasno pomeni večjo 
porabo sredstev.  

 

Slika 3.1 Primer postopne združitve dveh blagovnih znamk 
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Vir: Prirejeno po Aaker 2004, 307. 
 
V praksi se velikokrat zanemarjajo tveganja, povezana z združevanjem. Celoten 

proces je potrebno analizirati z vidikov vseh blagovnih znamk, ki so udeležene v 
združitvi, še posebej z vidika izbrane matične blagovne znamke. Če na proces gledamo 
v smeri od konca proti začetku, je možno predpostaviti, da gre dejansko za obliko širitve 
matične blagovne znamke, in je zaradi tega razloga potrebno upoštevati vsa značilna 
tveganja.10  

                                                 
10 Širitev blagovnih znamk je opisana v poglavju 3.2.1. 
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3.2.5 Strateško povezovanje blagovnih znamk 
Danes so strateška partnerstva velikokrat nujen pogoj za vzdrževanje 

konkurenčnosti podjetja. V praksi se dogaja, da morajo nekatera podjetja istočasno 
sodelovati in tekmovati z istim konkurenčnim podjetjem (Kapferer 1997, 88). Strateško 
povezovanje blagovnih znamk pomeni ustvarjanje medorganizacijskih povezav »za 
vzpostavljanje, jačanje ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti za dosego 
individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja, ki z izmenjavo in dopolnjevanjem 
sredstev omogočajo povečano učinkovitost delovanja, tržno moč in delitev tveganja in 
katerih skupni učinek je večji od posameznih učinkov udeležencev zveze« (Dubrovski 
2000, 70). 

Poenostavljeno povedano, je namen strateškega povezovanja povečanje skupne 
konkurenčnosti za izkoriščanje priložnosti in/ali reševanje razvojnih problemov 
(Dubrovski 2000, 72). Zaradi dinamike tržišča se podjetja velikokrat srečujejo z izzivi 
(priložnostmi in tveganji), na katere zaradi pomanjkanja zmogljivosti niso sposobna 
pravočasno odgovoriti. Strateško povezovanje omogoča, da podjetja in njihove 
blagovne znamke presežejo lastne omejitve.  

Koncept blagovne znamke, ki je sestavljen iz funkcionalnih in, bolj pomembno, 
čustvenih značilnosti, omogoča ustvarjanje strateških povezav zunaj klasičnih meja 
povezovanja. Blagovna znamka dodeljuje proizvodom niz otipljivih in neotipljivih 
vrednosti, in zato ni nujno, da strateško partnerstvo temelji samo na kombiniranju 
otipljivih sredstev podjetji. S tega vidika je možna proizvodnja avtomobila Smart kot 
končnega rezultata strateške zveze med podjetjema Mercedes in Swatch. Podjetje 
Swatch je posredovalo proizvodu večino neotipljivih vrednot (igrivost, mladostnost), 
medtem ko je podjetje Mercedes prispevalo tehnično znanje, kar ustvarja občutek 
kakovosti in dovršenosti (Kapferer 1997, 234).  

Za uspešno izvedbo strateškega povezovanja je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje: 

 
− združljivost ciljev;  
− možnosti za ustvarjanje strateških prednosti; 
− medsebojna odvisnost partnerjev, koordinacija načrtovanja, vodenje in nadzor; 
− ustrezno komuniciranje in reševanje konfliktnih položajev (Dubrovski 2000, 74). 
 
Vsaka izmed udeleženih blagovnih znamk v strateški zvezi prispeva svoj delež 

lastnega premoženja v obliki asociacij, ugleda in koristi. Potrebno je vnaprej natančno 
preučiti in opredeliti, kaj in koliko bo prispevala blagovna znamka. Nujno je upoštevati, 
kakšne so lahko posledice povezave za odjemalce. Zaradi tveganja negativnega 
vplivanja na pozicijo, ugled in upravičenost cenovne premije je potrebno določiti, na 
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kakšen način predstaviti povezavo javnosti, in kakšna bo vloga posameznega 
udeleženca. Prav zaradi tega razloga podjetje Mercedes ni postavilo lastnega zaščitnega 
znaka na avtomobil Smart, Canon pa ne želi izpostaviti svoje povezave s podjetjem 
Ricoh pri izdelavi fotokopirnih strojev in podobno (Kapferer 1997, 88, 270).  

Povezovanje blagovnih znamk povzroča tudi določena medorganizacijska tveganja. 
Neustrezno upravljanje in nadzor lahko pripelje do tega, da partnerji ne prispevajo 
enakega deleža vložka in koristi na škodo drugega (Hill in Lederer 2001, 107). 
Povezava je lahko neuspešna tudi zaradi povezovalnih stroškov. Zato je k pripravam za 
strateško povezovanje blagovnih znamk potrebno pristopiti načrtno, dovolj analitično in 
sistematično (Dubrovski 2000, 76). 

 

3.2.6 Razdeljevanje portfelja blagovnih znamk 
Z razvojem podjetij, uvajanjem novih programov in osvajanjem novih tržišč je ozko 

povezana rast portfelja v smislu povečanja števila blagovnih znamk. Nadaljevanje 
trenda rasti velikokrat pripelje do tega, da je zaradi svoje velikosti portfelj težko 
obvladljiv. Managerji niso sposobni oblikovati jasne odločitve zaradi prekrivanja 
programov in blagovnih znamk z različnimi interesi in cilji ter so zato prisiljeni 
sprejemati kompromise. Eden izmed ukrepov za racionaliziranje težko obvladljivega 
portfelja blagovnih znamk je njegova razdelitev na dva oziroma več samostojnih 
portfeljev. Cilj razdeljevanja je večja osredotočenost v razvoj in tržno komuniciranje 
novo nastalih portfeljev (Hill in Lederer 2001, 120 – 124). 

Do razdeljevanja portfelja lahko pride tudi iz finančnih razlogov. V primeru, ko 
poslovodstvo ugotovi, da je podjetje na finančnem trgu podcenjeno zaradi obsežnega 
niza različnih programov, s katerimi nastopa na tržišču, kar hkrati povzroča zmedo, je 
smiselno preučiti možnosti za razdeljevanje portfelja (prav tam).   

Po dokončani razdelitvi je potrebno ustvariti in poudariti razliko med novo 
nastalimi portfelji s pomočjo učinkovite tržne komunikacije. V nasprotnem primeru 
lahko ohranjena vez med razdruženimi portfelji povzroči oziroma ohranja prenos 
nezaželenih asociacij (prav tam).  

 

3.3 Oblikovanje meril za dodeljevanje sredstev  
 
Vsak gospodarski subjekt razpolaga z omejeno količino sredstev potrebnih za 

njegov obstoj in nadaljnji razvoj. Odločiti se mora, kako bo razpoložljiva sredstva 
racionalno razporedil, da bo dosegel največji možni izid. Oblikovanje in sprejemanje 
odločitev o investiranju temelji na razmerju med donosom in tveganjem ob upoštevanju 
likvidnosti sredstev (Repovž in Peterlin 2000, 90). Ker je tveganje obratno sorazmerno z 
dolžino časovnega trajanja investicije, managerji pri oblikovanju finančnih odločitev 
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zasledujejo naložbe, ki bodo prinesle hitre rezultate. Pri odločanju si pomagajo s 
finančnimi kazalniki.  

Osnovna slabost finančnih kazalnikov je, da sporočajo informacije o uspešnosti na 
osnovi preteklih dejavnikov in ne na osnovi tistih, ki vplivajo na uspeh v prihodnosti. 
Druga omejitev je, da so osredotočeni predvsem na otipljive dejavnike, medtem ko 
podjetja v informacijski dobi vse bolj gradijo konkurenčne prednosti na neotipljivih 
značilnostih (Lesjak 2003, 5). Temeljni problem pri razporejanju sredstev na temelju 
finančnih kazalnikov je, da perspektivne blagovne znamke, ki trenutno nimajo velike 
prodajne osnove, ostajajo brez sredstev potrebnih za nadaljnji razvoj. Istočasno pa 
prihaja do neupravičene porabe sredstev za financiranje že zrelih blagovnih znamk 
(Aaker 2004, 24). 

Kot osnovno izhodišče za oblikovanje odločitev o razporejanju sredstev med 
blagovnimi znamkami je zelo uporabno orodje portfolio matrika »privlačnost tržišča : 
zmožnost blagovne znamke« (QPA)11 prikazana na sliki 3.2. Portfolio analiza12 
omogoča usmeritev pozornosti na poskus optimalne kombinacije blagovnih znamk v 
smislu, komu in kako naj razporedimo razpoložljiva sredstva ter kakšen vir sredstev 
predstavlja posamezna blagovna znamka za organizacijo (Biloslavo 1999, 167).  

Slika 3.2 Portfolio matrika »privlačnost tržišča : zmogljivost blagovne znamke« 

 
Vir: Chartered Institute of Marketing 2003. 

                                                 
11 Angl. Quantified Portfolio Analysis.  
12 Portfolio analizo sta razvili dve svetovno znani svetovalni hiši Boston Consulting Group 

in McKinsey Consulting. 
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QPA matrika upošteva privlačnost tržišča ter s tem združuje analizo blagovne 
znamke, njene moči in odnosov z drugimi blagovnimi znamkami (zmožnost blagovne 
znamke). Analiza blagovne znamke temelji na ocenjevanju zmogljivosti s pomočjo 
ponderiranih kriterijev (velikost posameznega ponderja je odvisna od zastavljenih ciljev 
podjetja). Prednost metode je v tem, da omogoča primerjavo blagovnih znamk na 
osnovi skupnih kriterijev, tehtanje pomena posameznega dejavnika pa povečuje 
objektivnost13. Glede na oceno posameznih dejavnikov pozicioniramo posamezno 
blagovno znamko znotraj matrike. Položaj blagovne znamke posreduje informacije, ki 
omogočajo: 

 
− definiranje pomembnih tržnih deležev; 
− izstop iz segmentov, v katerih blagovna znamka ni učinkovita ter ukinitev 

blagovne znamke; 
− razporejanje sredstev podjetja na ključne in perspektivne blagovne znamke 

(Chartered Institute of Marketing 2003). 

                                                 
13 Biloslavo (1997, 176) opozarja, da je zaradi subjektivnosti pri tehtanju posameznega 

dejavnika objektivnost vprašljiva. Subjektivnost je možno omejevati z ocenjevanjem v 
nepristranski ekspertni skupini.  
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4 PREOBLIKOVANJE PORTFELJA PODJETJA DROGA d.d. 

4.1 Strateški okvir 
 
V prejšnjih poglavjih je portfelj blagovnih znamk predstavljen kot strateško orodje, 

ki omogoča podjetju, da na najboljši način upravlja blagovne znamke za uresničevanje 
temeljnih smotrov in ciljev organizacije. Vsako posamezno podjetje predstavlja 
edinstven gospodarski subjekt in zasleduje poslovno odličnost in uspešnost na 
svojevrsten način. Že najmanjši poseg ali sprememba strategije portfelja blagovnih 
znamk mora upoštevati in istočasno izhajati iz strateškega okvirja podjetja, ki ga je 
možno opredeliti z naslednjimi dejavniki: 

 

Poslanstvo in poslovno okolje  
Podjetje Droga d.d. vidi svoje poslanstvo v zasledovanju in usmerjanju 

prehrambenih navad z zagotavljanjem varne in okusne hrane v zadovoljstvo 
odjemalcev. Glede na osnovne dejavnosti14 je podjetje možno uvrstiti v živilsko 
predelovalno industrijo. Pri oblikovanju strategij za uresničevanje ciljev je potrebno 
upoštevati značilnosti in posebnosti panoge. Neugodna gospodarska gibanja, šibka 
gospodarska rast ter sunkovito padanje vrednosti dolarja in krepitev evra neposredno 
vplivajo na poslovanje podjetji. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo se podjetje 
Droga d.d. na tržišču sooča z odprto konkurenco, predvsem iz novih držav članic ter 
ostalih azijskih držav (Droga Portorož 2004b). Opisane razmere zahtevajo poslovno 
odličnost celotne vrednostne verige podjetja. Optimalen portfelj blagovnih znamk 
postaja predpogoj za ohranjevanje in povečevanje konkurenčnega položaja na tržišču. 
Močne blagovne znamke lahko upravičijo višjo cenovno premijo ter ohranjajo in 
povečujejo zvestobo odjemalcev v razmerju do konkurentov. Doseganje sinergijskih 
učinkov med znamkami omogoča podjetju boljši izhodiščni položaj pri soočanju s 
cenejšimi konkurenti.  

Droga d.d. uresničuje svoje poslanstvo na domačem in tujem tržišču, večinoma v 
državah nekdanje Jugoslavije (Slika 4.1). Največji delež prihodkov podjetje ustvari v 
Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji in na Kosovu. Kljub slabim 
gospodarskim gibanjem v večini teh držav predstavljajo trgi nekdanje Jugoslavije 
poslovno priložnost (Droga Portorož 2004b). V primerjavi s tujimi podjetji zavzema 
Droga d.d. trenutno ugoden konkurenčni položaj na teh tržiščih. Osnovna vstopna ovira 

                                                 
14 Osnovne dejavnosti podjetja Droga d.d. so: predelava in pakiranje kave ter čajev; 

proizvodnja mesnih izdelkov; predelava in pakiranje žitaric, začimb in drugih živilskih 
proizvodov; predelava in konzerviranje zelenjave in gob; predelava morske soli; proizvodnja 
ekstratov; predelava zdravilnih zelišč in čajev; prodaja trgovskega blaga (Droga Portorož 2004). 
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za tuje ponudnike je zvestoba kupcev domačim15 blagovnim znamkam. Potrošniki 
imajo že izdelan okus in navade, ki jih neradi spreminjajo (Mencin 2002, 37). 
Optimalen portfelj blagovnih znamk je sposoben tudi v prihodnje ohranjati ter 
povečevati zvestobo odjemalcev, kar bo dolgoročno utrdilo položaj podjetja na tržišču.  

 

Slika 4.1 Prodaja podjetja Droga d.d. po trgih v letu 2004 
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Vir: Droga Portorož 2004a. 
 

Vizija  
Kot temelj dolgoročnega načrtovanja je podjetje oblikovalo lastno vizijo:  

»Skupina Droga bo največje slovensko prehrambno podjetje na Balkanu« (Droga 
Portorož 2004b). 

Vizija obsega temeljno zamisel o organizaciji in videnje organizacije v prihodnosti 
ter služi kot temeljno vodilo pri oblikovanju strategij portfelja blagovnih znamk (Tavčar 
2003, 43). Vizija omogoča ohranjanje zastavljene smeri ter odpravlja nevarnost, da v 
primeru nepredvidenih težav blagovne znamke »obtičijo« zaradi zatekanja h 
kratkoročnim rešitvam (De Chernatony 2002, 52). 

 

Temeljne vrednote  
Jasno opredeljen sklop vrednot je dobro izhodišče za razvoj blagovnih znamk v 

korist odjemalcev. Potrebno je ugotoviti, katere vrednote so za ciljni trg pomembne, in 
nato zagotoviti, da jih je vsaka blagovna znamka znotraj portfelja sposobna ponuditi 
                                                 

15 Zaradi skupne zgodovine odjemalci na tržiščih nekdanje Jugoslavije blagovne znamke s 
poreklom iz Slovenije zaznavajo kot bolj »domače« v primerjavi s tujimi. 
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(De Chernatony 2002, 50, 118). Vrednote so temelj čustvenih značilnosti ter 
predstavljajo »rdečo nit«, ki povezuje blagovne znamke znotraj portfelja.  

Blagovne znamke podjetja Droga d.d. predstavljajo naslednje vrednote: 
- uspešnost in usmerjenost h kupcu: »najboljša hrana in pijača najhitrejše do 

porabnika«; 
- družbena odgovornost: »okolju prijazna tehnologija« (Droga Portorož 

2004b). 
 

4.2 Analiza strategij označevanja proizvodov z blagovno znamko 
 
Odjemalci pri nakupu prehrambenih proizvodov niso pripravljeni porabiti veliko 

časa za nakupno odločanje. Strategija označevanja mora zagotoviti, da kupec v čim 
krajšem času opazi iskani proizvod, ki mu vzpodbudi pozitivne asociacije, ki izhajajo iz 
vpliva blagovne znamke. Cilj je pri zvestih odjemalcih ustvariti impulziven nakup, 
potencialne odjemalce pa privabiti z močno blagovno znamko. Možno je predpostaviti, 
da več časa kot odjemalec porabi za odločanje o nakupu, višje je tveganje, da bo izbral 
konkurenčni proizvod, saj se povečuje število možnosti, o katerih premišljuje. Z vidika 
podjetja je zaželeno, da se pozitivne asociacije, povezane s preteklimi nakupi, prenašajo 
na druge blagovne znamke, ki sestavljajo ponudbo. Optimalna strategija upošteva tudi 
problematiko uvajanja novih proizvodov.  

Podjetje Droga d.d. nastopa danes na tržišču s sedmimi različnimi programi, ki v 
skupnem seštevku sestavljajo asortiment z nekaj več kot 300 proizvodi. Sprva je 
podjetje uporabljalo strategijo označevanja proizvodov z blagovno znamko podjetja. 
Zaradi hitre širitve asortimenta se je strategija izkazala za neustrezno, saj je 
onemogočala učinkovit nadzor in primerno osredotočenost posameznih proizvodnih 
programov ter jasnost ponudbe z vidika odjemalcev. Zaradi tega so se leta 1986 v 
podjetju odločili za oblikovanje različnih blagovnih znamk za posamezne družine 
proizvodov16, ki naj bi jih podpirala blagovna znamka podjetja17 (Ivančič 2004, 28).  

Iz navedenega je razvidno, da je prehod podjetja na strategijo podporne blagovne 
znamke upravičen, vendar je v konkretnem primeru potrebno opozoriti na 
pomanjkljivosti pri izvajanju strategije v praksi. Odločitev podjetja, da oblikuje splošna 
navodila18 za izvajanje izbrane strategije označevanja, onemogoča izkoriščanje 
prednosti in priložnosti, ki jih le-ta ponuja. Doseganje optimalnih učinkov je možno le s 
prilagajanjem izbranih strategij glede na značilnosti posameznih blagovnih znamk. 

                                                 
16 Strategija »blagovna znamka – družina proizvodov« (poglavje 2.2.3). 
17 Strategija podporne blagovne znamke (poglavje 2.2.3). 
18 Znak podporne blagovne znamke podjetja kupec najde vedno na istem mestu – v levem 

spodnjem kotu embalaže (Ivančič 2004, 30). 
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4.2.1 Program kava 
Podjetje pri označevanju izdelkov, ki jih je možno uvrstiti v program kava, 

uporablja dve različni blagovni znamki:  

Blagovna znamka Barcaffe 
Blagovna znamka Barcaffe označuje relativno širok asortiment izdelkov (kav), ki se 

med seboj razlikujejo po načinu priprave in po posebnih značilnostih (količina kofeina, 
aroma). Znamka uživa visok ugled, še posebej na slovenskem tržišču, ter igra »glavnega 
igralca« v ponudbi podjetja. Pri označevanju proizvodov se nahaja v ospredju in je 
najbolj opazna (Slika 4.2, A). Na ta način ima ključno vlogo pri nakupnih odločitvah 
(odjemalec kupuje Barcaffe) in kopiči izkušnje (pozitivne in/ali negativne), ki izhajajo 
iz uporabe izdelka. S tem postaja glavni gonilnik pri ustvarjanju zvestobe odjemalcev.  

 

Slika 4.2 Strategija označevanja z blagovno znamko Barcaffe 

 
 

Za oblikovanje jasnosti ponudbe je pri označevanju uporabljen razlikovalni 
element. Kot je razvidno iz imena, element omogoča diferenciacijo izdelkov, ki 
sestavljajo asortiment ponudbe. Na ta način učinkovito sporoča odjemalcem potrebne 
informacije, da lahko izberejo proizvod, ki jim najbolj ustreza. Istočasno omogoča 
podjetju, da zasleduje različne ciljne skupine odjemalcev ter tako ohranja in povečuje 
tržni delež.  

Kombinacija blagovne znamke in razlikovalnega elementa sporoča, da je ne glede 
na različico izdelka pred odjemalcem vrhunska kava Barcaffe. Pri tem je potrebno 
opozoriti na tveganje prenosa negativnih povratnih učinkov v primeru, da posamezna 
različica ne zadovoljuje obljubljenih standardov kakovosti in okusa. Takrat je različico 
proizvoda, ki ne ustreza standardom, primerno ponuditi na tržišču pod drugo blagovno 
znamko, ki bo ustvarila  potreben odmik od matične znamke Barcaffe.   
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Podporna blagovna znamka podjetja (Droga) je postavljena v drugi plan, saj se 
nahaja na bočni oziroma hrbtni strani proizvodov. Možno je govoriti o simbolični 
podpori, ki ne poudarja močne povezave med blagovnimi znamkami. Pristop se 
uporablja predvsem za novo nastale blagovne znamke. Podporna blagovna znamka 
zagotavlja minimalno verodostojnost, ker pa povezava ni močno poudarjena, ima nova 
znamka večjo svobodo pri ustvarjanju edinstvenih asociacij (Aaker 2004, 54). V 
primeru blagovne znamke Barcaffe je možno predpostaviti, da pristop ne omogoča 
optimalnega izkoriščanja uskladiščenega premoženja ter prenosa pozitivnih asociacij na 
podporno (matično) blagovno znamko Droga. Premoženje blagovne znamke Barcaffe, 
oblikovano skozi tridesetletno tradicijo, predstavlja neizkoriščen vir, iz katerega lahko 
blagovna znamka Droga črpa energijo in jo neposredno prenaša na druge znamke v 
ponudbi. Močnejša povezava med blagovnimi znamkami bo poudarila verodostojnost in 
ugled blagovne znamke Droga (Slika 4.2, B). 

 

Blagovna znamka Porto caffe 
Izdelki pod blagovno znamko Porto caffe so na tržišču pozicionirani predvsem na 

podlagi nizkih cen. Kot bo prikazano v naslednjem poglavju ima znamka z vidika 
strategije podjetja specifično vlogo zaščitne blagovne znamke. Cilj podjetja je v čim 
manjši meri izpostavljati svojo povezanost z znamko Porto caffe. Iz tega razloga 
znamka celo ni omenjena na spletnih straneh podjetja. Edina vidna povezava je navedba 
proizvajalca (Droga d.d.) na hrbtni strani embalaže, v skladu z zakonskimi predpisi19. 

Nevarnost prenosa negativnih asociacij in kanibalizacije z blagovno znamko 
Barcaffe opravičuje takšen pristop.  

 

4.2.2 Mesni program 
Mesni program sestavljata blagovni znamki Argo (vključuje proizvode, kot so 

raguji, juhe, jušni koncentrati ter omake) in Argeta (paštete). Že na samem začetku je 
potrebno opozoriti na nelogičnost odločitve podjetja, da pod blagovno znamko Argo 
vključuje omake, ki so zelenjavnega izvora. Z vidika odjemalca predstavljajo omake 
dodatek k hrani, zato je bolj smiselna uvrstitev pod blagovno znamko Maestro, ki jo 
podjetje uporablja pri označevanju začimb.20   

Kot je razvidno iz imen, obstaja med blagovnimi znamkami posebna povezava v 
obliki skupne predpone (Arg-). Proizvodi blagovne znamke Argeta so nastali kot 
stranski proizvod mesnih ekstraktov za juhe in kocke. Obstoječa povezava ponuja 

                                                 
19 7. člen Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil predpisuje obvezno 

navedbo firme in sedeža proizvajalca, ki živilo pakira (Ur. L. RS, št 50/2004, str. 2301). 
20 Predpostavka ne enači omake z začimbami, temveč jo opredeljuje kot dodatek jedi in s 

tega vidika je možno oblikovati smiselno povezavo. 
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določene možnosti pri oblikovanju strategije označevanja, ki jih podjetje sicer ni 
izkoristilo (Slika 4.3).  

Slika 4.3 Strategija označevanja z blagovnima znamkama Argeta in Argo 

 
Argeta je glavna izvozna blagovna znamka podjetja, ki ima vodilni tržni položaj na 

domačem trgu in trgih nekdanje Jugoslavije, na katere podjetje poskuša prodreti tudi z 
ostalimi znamkami. S tega vidika bi bilo zaželeno uporabiti obstoječi uspeh za 
spodbujanje ostalih blagovnih znamk. Zaradi skupne predpone ter smiselne povezave z 
vidika odjemalca je prenos pozitivnih asociacij lahko še posebej učinkovit v primeru 
blagovne znamke Argo21 (Slika 4.4). Predpona poudarja skupne temeljne prednosti 
(npr. varna živila, postopek predelave, standardi kakovosti). Na ta način je možno 
racionalizirati investicije, potrebne za povečevanje prepoznavnosti posameznih 
blagovnih znamk.  

Slika 4.4 Primer povezave med blagovnimi znamkami s pomočjo skupne predpone 

 

                                                 
21 Kot primer podjetje McDonald's ima registriranih okrog 100 imen s skupnim elementom 

»Mac« in »Mc« (npr. McNuggets, McMuffin, McDonuts,…) (Aaker 2004, 56). 
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V konkretnem primeru podjetje ni poudarilo skupne predpone kot povezovalni 
element, kar onemogoča izkoriščanje opisanih prednosti. Odjemalci ne zaznavajo 
optimalno obstoja povezave, kar od podjetja zahteva, da upravlja ločeno vsako 
blagovno znamko posebej. 

Podporna blagovna znamka Droga je ponovno postavljena v ozadje, kar zmanjšuje 
povratni prenos pozitivnih asociacij.  

 

4.2.3 Program čaji 
Pod blagovno znamko 1001 cvet so združene štiri skupine proizvodov: sadni čaji, 

zeliščni čaji, namenski čaji in pravi čaji. Pri označevanju proizvodov se je podjetje 
odločilo, da v ospredje postavi razlikovalni element, kar odjemalcu omogoča hitrejšo 
zaznavo želene različice. Razlikovalni element v primerjavi z blagovno znamko 1001 
cvet zajema večjo površino na embalaži (Slika 4.5, A). Primernost pristopa je vprašljiva 
iz dveh razlogov. 

Temeljna vloga blagovne znamke je, da pritegne odjemalca in v njegovi zavesti 
oblikuje in vzpodbudi uskladiščene pozitivne asociacije. S tem, ko podjetje postavi v 
ospredje razlikovalni element, poudarja funkcionalne lastnosti proizvoda ter s tem 
blagovni znamki dodeljuje sekundarni pomen. Glavni gonilnik pri nakupnem odločanju 
tako postaja vrsta čaja namesto blagovne znamke 1001 cvet. Obstaja tveganje, da 
določene skupine odjemalcev ne bodo oblikovale zvestobe do blagovne znamke, ampak 
do okusa oziroma vrste čaja.  

Slika 4.5 Strategija označevanja z blagovno znamko 1001 cvet 
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Druga pomanjkljivost pristopa je nevarnost ponarejanja. Na tržišču se lahko 
pojavijo izdelki v podobni embalaži in s podobnimi napisi, ki zlahka zavedejo kupca pri 
nakupu. Bolj ko je tržišče neurejeno, večja je nevarnost kopiranja, saj posledično ne 
omogoča ustrezne zakonske zaščite. Enako velja za kopiranje s strani prodajalcev na 
drobno. Proizvajalci se v večini primerov izogibajo konfliktom iz strahu pred izgubo 
distribucijskega kanala.   

S postavitvijo blagovne znamke 1001 cvet v ospredje (Slika 4.5, B) je omenjene 
slabosti možno omiliti. Na ta način zvestoba odjemalcev postaja vezana na blagovno 
znamko, kar omogoča oblikovanje asociacij, ki izhajajo iz čustvenih značilnosti, in jih 
je zato težje posnemati. Istočasno poudarjena blagovna znamka bolj jasno sporoča 
poreklo izdelka in zmanjšuje tveganje slučajne zamenjave z morebitnim ponaredkom.  

Povezava s podporno blagovno znamko Droga je enako kot v prejšnjem primeru 
simbolična. Obstoječe premoženje blagovne znamke 1001 cvet je možno bolj optimalno 
izkoristiti z večjim poudarjanjem povezave.  

 

4.2.4 Program žitarice in program začimbe 

Blagovna znamka Zlato polje 
Znamka Zlato polje označuje izdelke, ki jih podjetje uvršča v program žitarice. 

Blagovna znamka se nahaja v ospredju in v kombinaciji s simbolom poudarja naravnost 
žitaric uporabljenih pri pripravi izdelkov. Pristop učinkovito poudarja čustvene 
značilnosti blagovne znamke in na osnovi teh oblikuje asociacije v zavesti odjemalcev. 
Izjema so izdelki, ki spadajo v podskupino rižev, kjer je blagovna znamka nekoliko 
preveč potisnjena v drugi plan.  

Slika 4.6 Strategija označevanja z blagovno znamko Zlato polje 
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Enako kot v prejšnjih primerih je podporna blagovna znamka Droga postavljena v 
ozadje. Blagovna znamka Zlato polje se na strateških trgih spopada z močno 
konkurenco, kar zahteva bolj učinkovit tržni pristop. Močnejša povezava s podporno 
blagovno znamko bi omogočala boljši izhodiščni položaj ob minimalni porabi dodatnih 
sredstev (Slika 4.6, B). 

 

Blagovna znamka Maestro 
Pod blagovno znamko Maestro ponuja podjetje na tržišču začimbe, dodatek jedem 

Začinka in Hren. Kljub temu, da se blagovna znamka po velikosti ne nahaja v samem 
ospredju, omogoča grafična izvedba označevanja ustrezno opaznost (Slika 4.7, A). 
Blagovna znamka poskuša pri odjemalcih ustvarjati asociacije, da gre za proizvode, ki 
jih uporabljajo vrhunski mojstri kuhinje.  

 

Slika 4.7 Strategija označevanja z blagovno znamko Maestro 

 
 

Predelovanje in pakiranje začimb je eno izmed prvih dejavnosti podjetja. 
Dolgoletno tradicijo izdelkov je potrebno bolj izrazito poudariti (npr. s primernim 
simbolom, ki se bo dopolnjeval z blagovno znamko – Slika 4.7, B). Na ta način je 
možno odjemalcem sporočati, da gre za zaupanja vredne izdelke visoke kakovosti.  

Ponavljajoča se napaka, pri kateri je podporna blagovna znamka Droga potisnjena v 
ozadje, zmanjšuje učinek pozitivnih asociacij, ki izhajajo iz tradicije proizvodnje. Ne 
glede na uspešnost tržne komunikacije potrebujejo blagovne znamke čas za uveljavitev 
na tržišču. Petdesetletno tradicijo je nemogoče nadomestiti s katerokoli oglaševalsko 
akcijo, in jo je zato primerno uporabiti kot vir konkurenčnih prednosti. Strategija 
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označevanja, uporabljena v konkretnem primeru, ne izkorišča ponujene možnosti. 
Rezultat tega je, da danes večina odjemalcev ni seznanjena z dejstvom, da je podjetje 
Droga d.d. dobilo ime prav zaradi proizvodnje začimb.  

 

4.2.5 Program sol in zelenjavni program 
Za označevanje proizvodov, ki jih je možno uvrstiti v programe sol in zelenjava, se 

je podjetje odločilo za uporabo strategije blagovne znamke podjetja – Droga. Za 
tovrstno strategijo je značilno, da vsak proizvod ohrani svoje generično ime. Čeprav je 
ta primer pri označevanju proizvodov programov sol (morska sol), se je v primeru 
zelenjavnega programa podjetje namesto generičnega imena (zelenjava) odločilo za 
uporabo razlikovalnega elementa glede na vsebino proizvoda. Pristop je učinkovit 
predvsem z vidika hitrega prepoznavanja izdelkov na prodajnih policah, ne vsebuje pa 
povezovalne niti, ki bi bila sposobna ustvarjati skupne asociacije (Slika 4.8).  

 

Slika 4.8 Strategija označevanja z blagovno znamko podjetja 

 
  
Z uporabo kombinacije generičnega imena in blagovne znamke podjetja je 

odjemalcem možno sporočati, da imajo vsi izdelki enake značilnosti in prednosti, ki 
zagotavljajo njihovo kakovost. Nasprotno, postavljanje razlikovalnega elementa v 
ospredje, posredno sporoča variabilnost, zaradi česar lahko odjemalci ocenjujejo vsak 
izdelek posebej. Poudarjanje generičnega imena (Slika 4.9, A) bi omogočilo 
akumuliranje skupnih asociacij (npr. sveža zelenjava brez konzervansov), kar bi 
omogočilo zaznavanje ponudbe kot smiselne celote. V primeru zadovoljstva odjemalcev 
z enim izmed izdelkov se poljubno zmanjšuje kritičnost pri ocenjevanju drugih izdelkov 
v ponudbi.  
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Slika 4.9 Poudarjanje generičnega imena in simbola kakovosti 

 
 
Zaradi narave proizvodov obeh programov, mora strategija zagotavljati 

povečevanje prepoznavnosti ob minimalnih investicijah v tržno komuniciranje. 
Proizvode je možno uvrstiti med množične vsakdanje izdelke, za katere je značilna 
visoka pogostost nakupa in hkrati majhna zvestoba odjemalcev. Nesmiselno je  
načrtovati obsežne oglaševalske projekte s ciljem povečevanja zvestobe, saj odjemalci 
temu ne bodo dali ustrezne teže. S finančnega vidika je za ohranjanje uspešnosti obeh 
programov potrebno omejevati stroške, kar opravičuje uporabo strategije blagovne 
znamke podjetja kot najbolj primerne. Kljub temu pa je v določeni meri zvestobo 
možno povečati z uporabo nekaterih posebnih elementov blagovne znamke (npr. 
uporaba simbolov – Slika 4.9, B). Poudarjanje porekla proizvodov, načina predelave ali 
druge posebnosti lahko pozitivno vplivajo na nakupno odločanje odjemalcev ob 
minimalnih stroških. Potrebno je opozoriti, da mora odločitev o izbranem elementu 
izhajati iz tržnih raziskav in se lahko razlikuje glede na tržišče.22 V nasprotnem primeru 
obstaja tveganje oblikovanja negativnih asociacij, ki se bodo prenašale na matično 
blagovno znamko. 

 
 
 
 

                                                 
22 Poudarjanje slovenskega porekla ima lahko pozitivne učinke na domačem tržišču ter  

istočasno negativne na tujih tržiščih. Zato je pri proizvodih namenjenih na tuja tržišča element 
potrebno izpustiti ali ga zamenjati z bolj ustreznim.  
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4.3 Popisovanje in klasifikacija blagovnih znamk 
 

4.3.1 Blagovne znamke v lasti podjetja 
 

Blagovna znamka Barcaffe 
Barcaffe je v Sloveniji najmočnejša blagovna znamka kave. Po najnovejših 

podatkih tržne raziskave merjenja moči blagovnih znamk široke porabe na slovenskem 
trgu23 deli prvo mesto z znamko Alpsko mleko (Jakofčič 2005).  

Prodaja proizvodov pod blagovno znamko Barcaffe pomeni večino čistih prihodkov 
od prodaje na domačem tržišču in dosega okrog 74-odstotni vrednostni tržni delež.  

 

Slika 4.10 Vrednostni tržni delež blagovne znamke Barcaffe na slovenskem trgu 

Barcaffe
74%

Ostali 
konkurenti

26%

 

Vir: Droga Portorož 2003. 
 
Potrebno je opozoriti, da se blagovna znamka Barcaffe na slovenskem trgu nahaja 

na stopnji zrelosti. Zaradi visokega tržnega deleža je nadaljevanje rasti omejeno. Nekaj 
prostega prostora za razvoj obstaja predvsem v segmentu gostinstva. Realna rast je 
možna le s prodiranjem na tuja tržišča. Ne glede na zelo dober položaj v Sloveniji, 
blagovna znamka ne ustvarja želenih rezultatov pri izvozu. Na tujih tržiščih ima 
večinoma vlogo sledilca in ne uživa želene prepoznavnosti (Droga Portorož 2004b). 
Kljub opisanim razmeram predstavlja Barcaffe za podjetje dominantno blagovno 
znamko24,  ki ustvarja pomembne prodajne rezultate, ima potencial za nadaljevanje rasti 
in je sposobna ohraniti pozicijo na tržišču. 
                                                 

23 Merjenje moči blagovnih znamk izdelkov široke porabe izvaja raziskovalna družba Cati 
v sklopu trženjske raziskave Product Group Manager (PGM). 

24 Dominantna blagovna znamka je ena izmed temeljnih različic strateških blagovnih 
znamk opisanih v poglavju 2.2.4.  
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Na prevladujočem domačem tržišču odjemalci proizvodom Barcaffe priznavajo 
vrhunsko kakovost in odličen okus ter jo kupujejo že iz navade, kar pomeni večjo 
stopnjo zvestobe. S tega vidika je Barcaffe znotraj portfelja možno klasificirati kot 
vodilno blagovno znamko. 

 

Blagovna znamka Argeta 
Argeta za podjetje Droga pomeni najpomembnejšo in najdonosnejšo izvozno 

blagovno znamko, ki ima velik tržni potencial za nadaljnji razvoj. Argeta zavzema 
vodilni tržni položaj na domačem trgu in trgih nekdanje Jugoslavije, svoje mesto pa 
pridobiva tudi na zahtevnih evropskih trgih (Droga Portorož 2004a). Trend nakazuje, da 
blagovna znamka Argeta vsebuje potencial, da postane globalna znamka.  

Na trgih nekdanje Jugoslavije ima Argeta dober tržni položaj ter visok ugled, 
prepoznavnost in visoko stopnjo zaupanja odjemalcev. Kot primer je možno navesti 
podatke tržne raziskave PGM, po kateri je Argeta med več kot 2.500 proučevanimi 
znamkami v BiH tretja najmočnejša (Jakofčič 2005). Blagovna znamka predstavlja 
enega izmed temeljnih razvojnih  stebrov podjetja.  

Glede na potencial za nadaljnji razvoj in poslovne rezultate, ki jih ustvarja blagovna 
znamka, ima Argeta vlogo dominantne blagovne znamke. Z vidika uspeha na tujem 
tržišču pa jo je možno opredeliti tudi kot temeljno blagovno znamko, ki jo lahko 
podjetje uporabi kot osnovo, na kateri lahko gradi zvestobo odjemalcev. 

Blagovna znamka Argeta je sposobna privabiti pozornost odjemalcev na celoten 
portfelj podjetja, zato jo je možno znotraj le-tega klasificirati kot strateško blagovno 
znamko.  

 

Blagovna znamka 1001 cvet 
1001 cvet je s 62-odstotnim tržnim deležem vodilna blagovna znamka čaja na 

slovenskem tržišču (Slika 4.11). Tržna raziskava PGM jo uvršča na šesto mesto med 
blagovnimi znamkami široke potrošnje na slovenskem tržišču (Jakofčič 2005).  

Kljub celoviti ponudbi (zeliščni, sadni in pravi čaji) in vrhunski kakovosti 
proizvodov znamka 1001 cvet ne uspeva izkoristiti svojega potenciala na tujem tržišču. 
Tržni delež na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini je ocenjen na 5 do 10 odstotkov, na 
drugih trgih zunaj Slovenije pa na približno 1 odstotek (Droga Portorož 2003). 

Glede na splošno oceno prodajnih rezultatov in sposobnosti ohranjanja pozicije na 
tržišču, je 1001 cvet možno opredeliti kot tretjo dominantno blagovno znamko v 
ponudbi podjetja. Klasifikacija z vidika celotnega portfelja uvršča 1001 cvet med 
strateške blagovne znamke. 
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Slika 4.11 Vrednostni tržni delež blagovne znamke 1001 cvet na slovenskem trgu  

1001 cvet
62%

Ostali 
konkurenti

38%

 
Vir: Droga Portorož 2003. 
 

Blagovna znamka Zlato polje 
Zlato polje ustvari le okrog 6 odstotkov prihodkov od celotne prodaje izdelkov ter 

dosega na domačem tržišču 39-odstotni vrednostni tržni delež (Droga Portorož 2003). 
Kljub temu da prodajni rezultati niso impresivni, tržna raziskava PGM uvršča Zlato 
polje na deseto mesto med desetimi najmočnejšimi blagovnimi znamkami na 
slovenskem tržišču.  

 

Slika 4.12 Vrednostni tržni delež blagovne znamke Zlato polje na slovenskem trgu 

Zlato polje
39%

Ostali 
konkurenti

61%

 
Vir: Droga Portorož 2003. 
 
Na strateških trgih se blagovna znamka Zlato polje spopada z močno konkurenco. 

Prevladalo bo podjetje z najbolj učinkovitim tržnim pristopom. Obstoječa moč in 
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vrednote25 blagovne znamke predstavljajo vir konkurenčnih prednosti, ki jih je potrebno 
optimalno izkoristiti pri snovanju trženjskih strategij. V skladu z navedenim je Zlato 
polje možno opredeliti kot potencialno dominantno blagovno znamko ter jo z vidika 
portfelja klasificirati kot strateško blagovno znamko.   

 

Blagovna znamka Maestro 
Na domačem tržišču ima blagovna znamka Maestro vodilni 50-odstotni delež in je 

uvrščena v najvišji cenovni razred (Slika 4.13). Na trgih nekdanje Jugoslavije ima 
blagovna znamka Maestro vlogo sledilca, uspešno pa se trži tudi na Švedskem26. 
Vsakoletno merjenje položaja blagovne znamke ugotavlja pri odjemalcih naraščajočo 
prepoznavnost in zaupanje, kar pomeni, da vsebuje potencial za nadaljnji razvoj (Droga 
Portorož 2004b).  

 

Slika 4.13 Vrednostni tržni delež blagovne znamke Maestro na slovenskem trgu 

Maestro
50%

Ostali 
konkurenti

50%

 
Vir: Droga Portorož 2003. 
 
Prodor na švedski trg ter konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz 50-letne tradicije, 

predstavljajo priložnost, ki je možno izkoristiti za povečanje prodajnih rezultatov. 
Obstoječo zvestobo odjemalcev pa je možno izkoristiti kot vzvod za ostala poslovna 
področja. Na osnovi tega se vloga znamke Maestro prepleta s potencialno dominantno 
in temeljno blagovno znamko. Klasifikacija z vidika portfelja uvršča Maestro med 
strateške blagovne znamke.  

 

                                                 
25 Vrednote blagovne znamke Zlato polje izražajo povezavo z naravo in zdravjem. 
26 Izdelki podrejene blagovne znamke Začinka. 
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Blagovna znamka Argo 
Izdelki blagovne znamke Argo postajajo zaradi hitre priprave vse bolj priljubljeni v 

sodobnem prehranjevanju. Prav v tem je vsebovan potencial za povečanje moči 
blagovne znamke. Na tujih tržiščih je znamka prisotna predvsem na trgu Bosne in 
Hercegovine ter Hrvaške (Droga Portorož 2004a). Tržne strategije, ki so usmerjene 
predvsem v pospeševanje prodaje in utrjevanje pozicije, kažejo znake zrelosti blagovne 
znamke. Zaradi stagnacije prodajnih rezultatov prehaja blagovna znamka v vlogo 
molzne krave. Priložnost za oživitev se kaže v možnostih za povezovanje z znamko 
Argeta27. 

Z vidika portfelja je Argo možno klasificirati kot strateško blagovno znamko. 
 

Blagovna znamka Droga morska sol 
Blagovna znamka Droga morska sol dosega vodilni tržni delež, približno 55 

odstotkov (Slika 4.14). Dve tretjini prihodkov predstavlja prodaja soli za ceste in 
industrijo. Rezultati poslovanja blagovne znamke so odvisni od sezonskih razmer 
(trajanje zime in količine padavin). Tržne aktivnosti se izvajajo predvsem v času 
prodajne sezone ter v obliki osebne prodaje (Droga Portorož 2004b). 

 

Slika 4.14 Vrednostni tržni delež znamke Droga morska sol na slovenskem trgu 

Droga
morska sol

55%

Ostali 
konkurenti

45%

 
Vir: Droga Portorož 2003. 
 
Industrijski odjemalci predstavljajo segment, ki omogoča ustvarjanje pozitivnih 

prodajnih rezultatov ob minimalni tržni podpori. Zaradi omenjenega je blagovno 
znamko Droga morska sol možno uvrstiti med molzne krave, z vidika portfelja pa 
predstavlja strateško blagovno znamko. 

                                                 
27 Opisano v poglavju 4.2.2. 
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Blagovna znamka Droga zelenjava 
Blagovna znamka Droga zelenjava dosega tržni delež 17 odstotkov (Slika 4.15), na 

Hrvaškem tržišču pa 6 odstotkov. Kljub temu, da je možno opaziti izboljšanje izvoznih 
rezultatov, je znamko primerno uvrstiti med molzne krave, z vidika portfelja pa med 
strateške blagovne znamke. 

 

Slika 4.15 Vrednostni tržni delež znamke Droga zelenjava na slovenskem trgu 

Droga
zelenjava

17%

Ostali 
konkurenti

83%

 
Vir: Droga Portorož 2003. 
 

Blagovna znamka Porto caffe 
Porto caffe predstavlja za podjetje zaščitno blagovno znamko. Na tržišču je 

pozicionirana predvsem na podlagi nizke cene. Blagovna znamka zvišuje vstopne ovire 
za potencialne konkurente ter jim otežuje obvladovanje segmenta odjemalcev, ki svoje 
nakupne odločitve oblikujejo glede na višino cene. V nasprotnem primeru lahko 
konkurenti, ki trenutno ne predstavljajo nevarnosti za podjetje, brez težav osvojijo 
cenovno nižji segment ter si tako ustvarijo odskočno desko za nadaljnji razvoj. 
Zanemarjanje konkurentov ima lahko dolgoročne posledice za podjetje, ki se bo v 
prihodnosti moglo soočati z močnejšim igralcem na tržišču. Pristop istočasno omogoča, 
da se blagovna znamka Barcaffe izogne tveganju povezanim s spremembami 
(prilagajanje nižjem cenovnem segmentu) ter ohrani svojo osredotočenost.  

Klasifikacija z vidika portfelja uvršča Porto caffe med strateške blagovne znamke. 
 

Blagovna znaka Kulinarika 
Blagovna znamka Kulinarika zajema proizvode, namenjene gostinstvu in 

institucionalnim kupcem. Z uporabo blagovne znamke Kulinarika poskuša podjetje 
povečati ugled pri omenjenih segmentih s specifičnimi potrebami, tako da prilagaja 
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izdelke obstoječih blagovnih znamk28. Istočasno s tem podjetje sporoča, da posveča 
medsebojnemu odnosu z izbranim segmentom posebno pozornost. S tega vidika ima 
blagovna znamka Kulinarika vlogo srebrne krogle, klasifikacija z vidika portfelja pa jo 
uvršča med podporne blagovne znamke. 

 

Blagovna znamka Balada 
Pod blagovno znamko Balada podjetje prodaja proizvod (vroča čokolada), 

namenjen pripravi v gostinstvu in na kavnih avtomatih. Večina odjemalcev za potrebe 
gostinstva v lastnem asortimentu ponuja v sklopu toplih napitkov tudi vročo čokolado. 
Podjetje je z izdajo blagovne znamke izkoristilo tržno priložnost in obstoječim 
odjemalcem ponudilo bolj celovito ponudbo, saj le-tem ni potrebno iskati novega 
dobavitelja samo za ta izdelek.29 Na ta način znamka utrjuje odnos med podjetjem in 
odjemalci in ima vlogo »srebrne krogle«, z vidika portfelja pa predstavlja podporno 
blagovno znamko.  

 

Blagovna znamka Droga 
Droga je blagovna znamka podjetja, ki s svojo prisotnostjo na embalaži proizvodov 

jamči za njihovo kakovost. Kot je opisano v prejšnjem poglavju predstavlja z vidika 
strategije označevanja proizvodov podporno blagovno znamko. Znamki Droga je možno 
istočasno dodeliti naslednje vloge: 

 
− temeljna blagovna znamka – predstavlja osnovo, na kateri podjetje lahko gradi 

zvestobo odjemalcev; 
− srebrna krogla – poskuša pozitivno vplivati na druge blagovne znamke ter 

povečevati njihov ugled z garancijo kakovosti. 
 
Klasifikacija z vidika portfelja uvršča znamko Droga v skupino strateških 

blagovnih znamk.  
 

4.3.2 Blagovne znamke, ki niso v lasti podjetja 

Trgovske blagovne znamke 
Številni strokovnjaki na področju blagovnih znamk se ukvarjajo z dilemo, ali je 

primerno proizvajati izdelke za trgovske blagovne znamke ter, kakšne so dolgoročne 

                                                 
28 Blagovna znamka Kulinarika označuje izdelke blagovnih znamk 1001 cvet, Zlato polje 

in Maestro namenjenih uporabi v večjih kuhinjah. Izdelki so prilagojeni predvsem količinsko.  
29 Večina vodilnih blagovnih znamk kave v svojem asortimentu prav zaradi tega razloga 

ponuja proizvod – vroča čokolada. 
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posledice. Ne glede na dejanske prednosti in slabosti sodelovanja s trgovskimi 
blagovnimi znamkami, je obstoječo medsebojno povezavo potrebno vključiti v portfelj 
blagovnih znamk. Na ta način ima podjetje boljšo predstavo o možnih učinkih na lastne 
blagovne znamke in je sposobno bolj učinkovito upravljati obstoječe povezave. 

Podjetje Droga d.d. vidi koristi od proizvodnje izdelkov za trgovske blagovne 
znamke, predvsem v izrabi prostih zmogljivosti, kar pozitivno vpliva na povečanje 
stroškovne učinkovitosti. Dejstvo je, da trgovske blagovne znamke vedno bolj 
pridobivajo na moči in odvzemajo tržni delež proizvajalcem30. Kljub temu je stališče 
podjetja, da je »manjše zlo« proizvodnja izdelkov za trgovske blagovne znamke, kot pa 
da priložnost izkoristi konkurenca.  

V portfelj blagovnih znamk podjetja Droga d.d. je potrebno uvrstiti naslednje 
blagovne znamke trgovcev: 

 
− Mercator čaji, Mercator sol; 
− Spar čaji, Spar zelenjava; 
− Mleta kava Tuš, Tuš Čaji; 
− Mleta kava Good food, Good Food čaji.  
 
V širšem kontekstu je naštete trgovske znamke možno opredeliti kot zaščitne 

blagovne znamke. Ker gre večinoma za proizvode, katerih osnovna konkurenčna 
prednost je nizka cena, predstavljajo trgovske blagovne znamke vstopne ovire za nove 
konkurente. Podjetju se ni potrebno ukvarjati z izdajo lastnih dodatnih zaščitnik znamk 
in se soočati s problematiko njihovega uvajanja na trg ter z vzdrževanjem tržne podpore. 
Z vidika portfelja je možna njihova klasifikacija v skupino strateških blagovnih znamk.  

Ni odveč še enkrat poudariti, da je obstoječe povezave potrebno skrbno spremljati 
ter tehtati med tveganji in koristmi z vidika podjetja. Prav to je osnovni cilj njihove 
umestitve znotraj portfelja blagovnih znamk.  

 

Slovenski smučarji 
Podjetje Droga d.d. je posebej prepoznavno in prisotno v zimskih športih. 

Sodelovanje s slovenskimi smučarji sega v čas sarajevske predolimpijske sezone in se je 
v različnih oblikah ohranilo vse do danes. Podjetje je pokrovitelj slovenske nordijske 
reprezentance in Primoža Peterke, sponzor Tine Maze, svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici in svetovnega pokala Zlata lisica31.  

                                                 
30 Na ta pojav opozarjajo številni avtorji, kot so Keller (1998, 205 – 214), Kapferer (1997, 

38 – 45, 140) in drugi. 
31 Najpomembnejša športna pokroviteljstva so navedena na spletni strani podjetja 

(http:\\www.droga.si\). 
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Dolgoročna povezava podjetja z zimskimi športi je skozi čas ustvarila močne 
asociacije v zavesti odjemalcev in jo je zato primerno opredeliti kot spodbujevalno 
blagovno znamko. Še posebej je izražena povezava z blagovno znamko 1001 cvet, ki je 
postala sinonim smučarske sezone.  

Kljub temu, da se komu umestitev slovenskih smučarjev znotraj portfelja blagovnih 
znamk lahko zdi nekoliko preveč abstraktna, se je potrebno zavedati, da asociacije pri 
odjemalcih sestavljajo premoženje blagovnih znamk. Pristop omogoča aktivno 
upravljanje povezave ter posreduje informacije, ali jo je mogoče bolj optimalno 
izkoristiti. Na osnovi navedenega je slovenske smučarje možno znotraj portfelja 
klasificirati kot podporno blagovno znamko.  

 

Tabela 4.1 Klasifikacija blagovnih znamk podjetja Droga d.d. 

V lasti podjetja
Barcaffe dominantna vodilna pozitiven
Argeta dominantna / temeljna strateška pozitiven
1001 cvet dominantna strateška pozitiven
Zlato polje potencialno dominantna strateška pozitiven
Maestro potenc. dominantna / temeljna strateška pozitiven
Argo molzna krava strateška nevtralen
Droga Morska sol molzna krava strateška nevtralen
Droga Zelenjava molzna krava strateška nevtralen
Kulinarika srebrna krogla podporna nevtralen
Balada srebrna krogla podporna nevtralen
Porto caffe zaščitna strateška negativen
Droga temeljna / srebrna krogla strateška pozitiven

Niso v lasti podjetja
Mercator čaji zaščitna strateška negativen
Mercator sol zaščitna strateška negativen
Spar čaji zaščitna strateška negativen
Spar zelenjava zaščitna strateška negativen
Mleta kava Tuš zaščitna strateška negativen
Tuš Čaji zaščitna strateška negativen
Kava Good food zaščitna strateška negativen
Good food čaji zaščitna strateška negativen
Slovenski smučarji spodbujevalna podporna pozitiven

BLAGOVNE ZNAMKE
Vpliv na 

odjemalce
Barvna 
oznaka

KlasifikacijaVloga 

 
Vir32: Prirejeno po Droga Portorož 2003; Droga Portorož 2004a; Droga Portorož 2004b. 

                                                 
32 Tabela je delo avtorja glede na vir podatkov. 
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Tabela 4.2 Razvrstitev blagovnih znamk po ostalih pomembnejših dejavnikih  

V lasti podjetja
Barcaffe visoka zelo močna B šibka
Argeta visoka močna B šibka
1001 cvet visoka močna B šibka
Zlato polje visoka srednje močna B šibka
Maestro visoka srednje močna B šibka
Argo nizka šibka B šibka
Droga Morska sol nizka zelo šibka C močna
Droga Zelenjava nizka zelo šibka C močna
Kulinarika nevtralna zelo šibka B šibka
Balada nizka zelo šibka B šibka
Porto caffe nizka zelo šibka A zelo šibka
Droga nizka šibka - šibka

Niso v lasti podjetja
Mercator čaji nizka šibka A zelo šibka
Mercator sol nizka zelo šibka A zelo šibka
Spar čaji nizka zelo šibka A zelo šibka
Spar zelenjava nizka zelo šibka A zelo šibka
Mleta kava Tuš nizka zelo šibka A zelo šibka
Tuš Čaji nizka zelo šibka A zelo šibka
Kava Good food nizka zelo šibka A zelo šibka
Good food čaji nizka zelo šibka A zelo šibka
Slovenski smučarji visoka zelo šibka - srednje močna

Povezava

* A - navedba proizvajalca (zelo šibka povezava);   B - simbolična podpora (šibka 
povezava);   C - blagovna znamka podjetja (močna povezava);

BLAGOVNE ZNAMKE Pozicioniranost
Moč blagovne 

znamke
Skupni 

elementi*

 
Vir33: Prirejeno po Droga Portorož 2003; Droga Portorož 2004a; Jakofčič 2005. 

. 

4.4 Portfelj blagovnih znamk podjetja Droga d.d. 
 
Kot je že omenjeno v poglavju 2.2.1, je temeljna naloga portfelja blagovnih znamk  

strateška usmeritev podjetja z izpostavitvijo blagovnih znamk, ki sestavljajo ponudbo, 
njihovih vlog in najbolj pomembno njihovih medsebojnih odnosov. Grafični prikaz 
portfelja skuša vizualno upodobiti omenjene dejavnike in na ta način oblikovati 
pripomoček, uporaben kot izhodišče pri snovanju strategij in odločitev. Učinkovit 
grafični prikaz portfelja omogoča naslednje: 

 
− celovit vpogled pri preverjanju tržnih predpostavk in novih strategij; 

                                                 
33 Tabela je delo avtorja glede na vir podatkov. 
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− identifikacijo priložnosti, slabosti in tveganj celotne ponudbe; 
− informacije o povezavah med blagovnimi znamkami; 
− informacije o vplivu obstoječih in/ali prihodnjih strateških povezav. 
 

Slika 4.16 Hierarhični prikaz portfelja blagovnih znamk podjetja Droga d.d. 

 
Vir: Droga Portorož 2000. 
 
Hierarhični prikaz blagovnih znamk, ki ga uporablja večina managerjev v praksi, ni 

sposoben posredovati opisanih informacij. Kot je prikazano na sliki 4.16, gre samo za 
inventurni popis, ki ne odraža politike blagovnih znamk podjetja. Še več, v konkretnem 
primeru je v ospredje postavljena blagovna znamka podjetja, ki nima ključne vloge pri 
zaznavanju celotne ponudbe podjetja ter pri oblikovanju nakupnih odločitev 
odjemalcev. Ostale blagovne znamke so postavljene v enakopraven položaj, ne glede na 
njihov strateški pomen tako z vidika podjetja kot tudi z vidika odjemalcev. 

Uporaba BPM modela34 poskuša odpraviti pomanjkljivosti klasičnega 
hierarhičnega prikaza blagovnih znamk podjetja. Za boljše razumevanje celotnega 
procesa je smiselno najprej nameniti nekaj besed o njegovi izvedbi. Analiza blagovnih 
                                                 

34 BPM model (angl. Brand Portfolio Molecule) je predstavljen v poglavju 3.1.2. 
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znamk predstavlja vir informacij, iz katerega je možno razbrati pomembnejše dejavnike 
potrebne za oblikovanje portfelja. Zaradi preglednosti je podatke primerno povzeti v 
tabelarični obliki, kot je to prikazano v tabelah 5.1 in 5.235. Prvi korak je določiti 
položaj blagovnih znamk znotraj portfelja. Vodilna blagovna znamka predstavlja jedro 
portfelja in je postavljena v središče molekule. Ostale blagovne znamke so umeščene 
glede na svojo pozicioniranost in sicer po principu: visoko pozicionirane – usmerjene 
navzgor in nizko pozicionirane – usmerjene navzdol. Velikost posameznega atoma je 
določena na podlagi moči blagovne znamke, pri čemer predstavlja osnovo za primerjavo 
vodilna blagovna znamka. Na koncu je potrebno oblikovati še povezave med 
blagovnimi znamkami. Širina (debelina) povezave je odvisna od količine skupnih 
asociacij, ki jih blagovne znamke ustvarjajo pri odjemalcih. Pri tem je možno izhajati iz 
predpostavke, da je količina skupnih asociacij neposredno odvisna od uporabljene 
strategije označevanja proizvodov z blagovno znamko, kot je opisano v poglavju 2.2.3.  

Slika 4.17 prikazuje portfelj blagovnih znamk podjetja Droga d.d. z uporabo BMP 
modela. 

Slika 4.17 Portfelj blagovnih znamk podjetja Droga d.d. 

 
Molekula prikazuje, na kakšen način se odjemalci srečujejo s celotno ponudbo 

podjetja Droga d.d. Za razliko od klasičnega modela36 je blagovna znamka Barcaffe 
opredeljena kot vodilna znamka in je v skladu s tem postavljena v središče molekule. 

                                                 
35 Dejavniki prikazani v tabelah 5.1 in 5.2 temeljijo na javno dostopnih podatkih, zato je 

potrebno opozoriti na možna odstopanja pri nadaljnji analizi in interpretaciji.  
36 Klasični model v ospredje (na vrh) portfelja postavlja blagovno znamko podjetja. 
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Odjemalci se v nakupovalnem procesu ne odločajo za nakup »kave podjetja Droga d.d.« 
temveč za »kavo Barcaffe«. Na temelju prepoznavnosti in uspeha je možno Barcaffe 
opredeliti kot »vstopno točko«, skozi katero se odjemalci srečujejo s ponudbo podjetja. 
Njeno umestitev v  središče molekule je možno upravičiti tudi po kriteriju – katero 
blagovno znamko bi podjetje ohranilo v primeru, da bi bilo potrebno opustiti vse ostale? 

Blagovne znamke Argeta, 1001 cvet in Zlato polje so umeščene v zgornji del 
molekule, kar ponazarja njihovo visoko pozicioniranost. Črna barva predstavlja 
pozitiven vpliv blagovnih znamk na oblikovanje nakupovalnih odločitev, kar pomeni, 
da znamka spodbuja kupca k nakupu. Velikost posameznega atoma odraža moč37 
blagovne znamke. Ob upoštevanju teh dveh dejavnikov je možno predpostaviti, da so 
sposobne usmerjati celoten portfelj navzgor. Po drugi strani šibke povezave med 
blagovnimi znamkami zavirajo omenjeni proces. To je razlog, da odjemalci zaznavajo 
in vrednotijo posamezne blagovne znamke ločeno.  

V zgornjem delu molekule je uvrščena tudi blagovna znamka Slovenski smučarji. 
Poudarjena je njena povezava z znamkami 1001 cvet in Barcafe ter preko njih z 
blagovno znamko podjetja Droga. Blagovna znamka 1001 cvet je sčasoma postala 
sinonim slovenske smučarske sezone. Zaradi pozitivnega vpliva na nakupovalne 
odločitve odjemalcev, je atom blagovne znamke označen s črno barvo. Temu je 
potrebno dodati, da uspehi slovenskih smučarjev na mednarodnih tekmovanjih 
povečujejo prepoznavnost blagovnih znamk podjetja na tujih tržiščih.  

Kulinarika povezuje blagovne znamke 1001 cvet, Zlato polje in Maestro z vidika 
institucionalnih kupcev, vendar ima nevtralen vpliv na nakupne odločitve. Kulinarika ne 
ustvarja asociacij, ki bi pospešile prodajo povezanih blagovnih znamk, saj temelji 
predvsem na funkcionalnih značilnostih, kot je količinska prilagojenost embalaže za 
ciljni segment. Iz tega razloga ne uspeva optimalno združevati blagovnih znamk v 
smiselno celoto, ki bi bila sposobna ustvarjati sinergijske učinke.  

Kljub temu, da ima blagovna znamka Droga vlogo podporne znamke, uporabljena 
strategija označevanja proizvodov ne omogoča močnejše povezave z ostalimi 
znamkami. Pozitiven vpliv na nakupne odločitve izhaja predvsem iz vloge znamke v 
smislu garancije kakovosti in je zato označena z črno barvo. Zaradi skupnega imena, ki 
direktno izraža povezavo, so nižje pozicionirane znamke Droga morska sol in Droga 
zelenjava umeščene v njeni neposredni bližini. Njihov vpliv na nakupovalne odločitve 
je nevtralen, deloma tudi zaradi same narave proizvodov, kot je predstavljeno v 
poglavju 4.2.5. 

                                                 
37 Moč blagovne znamke je v okviru obravnavanega koncepta mogoče opredeliti kot vsoto 

prepoznavnosti, uspešnosti, potenciala za nadaljnji razvoj, ugleda ter nakopičenih pozitivnih 
asociacij v zavesti odjemalcev. 
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Nevtralen vpliv na nakupne odločitve je značilen tudi za nižje pozicionirane 
blagovne znamke Argo, Balada. Blagovna znamka Balada je nastala predvsem zaradi 
praktičnih razlogov celovitejšega zadovoljevanja potreb segmenta gostinskih 
odjemalcev. Ker večinoma nastopa na tržišču skupaj z blagovno znamko Barcaffe, je 
znotraj molekule umeščena v njeni neposredni bližini.  

Blagovne znamke trgovcev so večinoma usmerjene navzdol. Razlog za to je 
njihova pozicioniranosti, ki temelji predvsem na nižjih cenah. Označene so z belo barvo 
zaradi nevarnosti negativnega vpliva na nakupovalne odločitve odjemalcev, saj na 
tržišču predstavljajo nadomestke blagovnih znamk podjetja38. Istočasno, zaradi 
skupnega porekla trgovske blagovne znamke, črpajo premoženje znamk podjetja, kar 
povečuje možnost kanibalizacije. K temu v določeni meri pripomore tudi zakonodaja, ki 
predpisuje  obvezno navedbo firme in sedeža proizvajalca, ki živilo pakira39. Zaradi 
tega razloga povezave med proizvajalcem in trgovskimi blagovnimi znamkami ni več 
možno ohranjati v tajnosti. Usmerjenost navzdol hkrati ponazarja, da bodo v primeru 
povečanja moči40 trgovskih blagovnih znamk le-te delovale kot večja utež, ki bo 
zavirala celoten portfelj podjetja. Znotraj portfelja je atom blagovne znamke Mercator 
čaji nekoliko večji od ostalih trgovskih znamk. Naraščajoča moč blagovne znamke 
Mercator v primerjavi z ostalimi trgovskimi podjetji spodbuja odjemalce k nakupu 
izdelkov. Učinek pozitivne povratne zanke, ki izhaja iz zadovoljstva odjemalcev z 
izdelki, zmanjšuje razlike v primerjavi z blagovno znamko 1001 cvet in postopoma 
odžira njen tržni delež.  

 
Iz opisa molekule je razvidno, da grafični prikaz portfelja z uporabo modela BPM, 

za razliko od klasičnega, omogoča bolj jasen in celovit vpogled na blagovne znamke ter 
je sposoben posredovati številne uporabne informacije. Model BPM predstavlja 
dinamično strukturo, ki jo je možno sproti prilagajati glede na temeljne cilje podjetja ter 
v skladu z zahtevami tržišča.  

 

4.5 Smernice za modifikacijo BPM modela 
 
Zamisel avtorjev BPM modela je bila vzpodbuditi kreativnost pri presoji portfelja 

blagovnih znamk, pri čemer temeljni namen celotnega procesa ni molekula blagovnih 
znamk sama po sebi, temveč predhodna analiza, ki predstavlja osnovo za njeno 

                                                 
38 Enake značilnosti je možno pripisati tudi blagovni znamk Porto caffe, ki je sicer v lasti 

podjetja. 
39 7. člen Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. L. RS, št 50/2004, str. 

2301). 
40 Povečanje moči je možno ponazoriti z večanjem posameznega atoma.  
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oblikovanje. Molekula predstavlja končni rezultat preučevanja, ki poskuša ključne 
ugotovitve upodobiti v obliki grafičnega prikaza.  

V konkretnem primeru portfelja blagovnih znamk podjetja Droga d.d. so se pojavile 
nekatere zamisli, ki nakazujejo smer, v kateri bi bilo možno naprej nadgrajevati model. 
Ugotovitve povzete v tabeli 5.3 izhajajo iz iskanja načina, ki bi zagotovil večjo 
objektivnost pri oblikovanju molekule blagovnih znamk. Cilj je ustvariti smernice, ki bi 
omogočale različnim posameznikom približno enak končni izid (grafično podobo 
molekule blagovnih znamk) ob predpostavki, da imajo vsi na razpolago enake podatke.  

Tabela 4.3 Predlogi za modifikacijo modela BPM 

Ključni dejavniki Izvirni BPM model Modifikacija

Klasifikacija Kvalitativna analiza Nespremenjeno

Vpliv na 
odjemalce Kvalitativna analiza Nesprememnjeno

Pozicioniranost
Horizontalna delitev na visoko in 
nizko pozicioniranje blagovne 
znamke.

Horizontalna delitev dopolnjena z 
umestitvijo blagovnih znamk na podlagi 
značilnosti, ki so pomembne za 
odjemalce. 

Moč blagovne 
znamke

Petstopenjska lestvica na podlagi 
kvalitativnih in kvantitativnih 
podatkov.

Merjenje z vnaprej določenimi 
ponderiranimi kazalniki.

Povezave 
Na podlagi uporabljene strategije 
označevanja proizvodov z 
blagovno znamko.

Strategija označevanja v kombinaciji z 
rezultati tržnih raziskav zaznavanja 
portfelja s strani odjemalcev.

Ostalo /
Matrika - "tržni delež : rast prihodkov : 
potencial blagovnih znamk".  

 
Zaradi omejenosti razpoložljivih podatkov navedene predpostavke ni bilo možno 

udejanjiti v tej obravnavi. Predloga (angl. template) za izvedbo modifikacij je podana v 
Prilogi 2.  

 

4.6 Preoblikovanje portfelja blagovnih znamk 
 
Za optimalno preoblikovanje portfelja blagovnih znamk ni možno izdelati 

splošnega recepta za uspeh. Dve podjetji znotraj iste dejavnosti in s primerljivimi 
zmogljivostmi lahko izbereta popolnoma različne poti za doseganje zastavljenih ciljev. 
Preoblikovanje portfelja mora zagotoviti boljšo usklajenost s strateško usmeritvijo 
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podjetja, tako da bo podjetje sposobno uresničevati zastavljene temeljne cilje in 
obvladovati poslovno tveganje.  

Z grafičnim prikazom portfelja blagovnih znamk, kot je prikazano v prejšnjem 
poglavju,  je možno pridobiti bolj jasno sliko o tem ali se podjetje nahaja na pravi poti k 
poslovni odličnosti. Na ta način pridobljene informacije in spoznanja je potrebno 
primerjati s temeljno strateško usmeritvijo podjetja. Primerjava bo izpostavila obstoječa 
neskladja in tako ustvarila izhodišče za nadaljnjo razpravo o preoblikovanju portfelja 
blagovnih znamk. 

 

4.6.1 Strateška usmeritev podjetja Droga d.d. 
Strateška usmeritev podjetja predstavlja osnovo za sprejemanje pomembnejših 

strateških odločitev za doseganje zastavljenih ciljev. Temeljna opredelitev strateške 
usmeritve podjetja izhaja iz strateškega okvira41, ki ga sestavljajo vizija, vrednote, 
poslanstvo in poslovno okolje, znotraj katerega podjetje deluje. 

Podjetje Droga d.d. je v skladu z zastavljeno vizijo »postati največje slovensko 
prehrambno podjetje na Balkanu« zasnovalo glavno strateško usmeritev kot rast družbe 
skozi neposredni izvoz ter z nakupi in prevzemi podjetij (Droga Portorož 2000). Iz 
navedenega je razvidno, da podjetje zasleduje poslovno odličnost s kombinacijo 
notranje42 in zunanje43 strategije rasti.  

Visok tržni delež na domačem tržišču, ki vse bolj kaže znake zrelega trga 
(proizvodne zmogljivosti presegajo povpraševanje na trgu), narekuje usmeritev podjetja 
na tuja tržišča zaradi ohranjanja trenda rasti. Ohranjanje ugodnega položaja na 
domačem tržišču za podjetje predstavlja vzvod, ki omogoča prodor na tuja tržišča. Kot 
obstoječe poslovne priložnosti na domačem tržišču je možno določiti segment 
gostinskih in institucionalnih odjemalcev. 

Lastna finančna moč, tržno uveljavljene blagovne znamke ter kakovostni proizvodi 
predstavljajo za podjetje temeljne poslovne zmožnosti (Slika 4.18). V kolikor želi 
podjetje ohraniti svojo konkurenčno sposobnost v razmerah globalnega tržišča, mora 
povečevati poslovno učinkovitost, prilagodljivost in tržno prodornost. Strateško 
upravljanje portfelja blagovnih znamk mora zagotoviti uresničevanje splošnih ciljev, 
predstavljenih v poglavju 2.2.2. Na osnovi navedenega je podjetje oblikovalo naslednje 
strateške usmeritve pri upravljanju blagovnih znamk: 

 

                                                 
41 Strateški okvir podjetja Droga d.d. je predstavljen v poglavju 4.1. 
42 Notranja rast se odraža v povečanju obsega proizvodnje, v konkretnem primeru zaradi 

povečanja izvoza.   
43 Zunanja rast se realizira s procesi strateškega povezovanja in kapitalskimi združitvami 

podjetij.   
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− Barcaffe – ohranjanje vodilnega položaja na domačem tržišču ter povečevanje 
vpliva na trgih nekdanje Jugoslavije v smeri oblikovanja v eno izmed vodilnih 
blagovnih znamk; 

−  Argeta – najpomembnejša izvozna blagovna znamka, ki predstavlja izvozno 
sidro za vsa strateška tržišča; 

− 1001 cvet – ohranjanje vodilnega položaja v Sloveniji in povečevanje izvoza na 
trge nekdanje Jugoslavije; 

−  Zlato polje – širitev blagovne znamke s ciljem postati vodilni ponudnik 
kakovostnih vrst rižev in hitro pripravljenih žitnih izdelkov; 

− Maestro – ohranjanje vodilnega položaja v Sloveniji in povečevanje izvoza na 
območja nekdanje Jugoslavije; 

− Argo – oživitev blagovne znamke skozi sodelovanje s strateškimi partnerji; 
− Droga zelenjava – bistveno povečevanje stroškovne učinkovitosti ter istočasno 

iskanje strateškega partnerja; 
− Droga morska sol – konsolidacija blagovne znamke ter iskanje strateškega 

partnerja (Droga Portorož 2000). 
 

Slika 4.18 Strateška usmeritev podjetja Droga d.d. 

 
Vir44: Prirejeno po Droga Portorož 2000. 

                                                 
44 Slika je delo avtorja glede na vir podatkov. 
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Podjetje je zasnovalo tudi strateško usmeritev za trgovske blagovne znamke, 

oziroma za blagovne znamke drugih podjetji. V skladu s tem je predvidena poslovna 
realizacija na domačem tržišču 90 odstotkov z lastnimi blagovnimi znamkami ter 10 
odstotkov s trgovskimi in drugimi blagovnimi znamkami. Na tujem tržišču je 
predvideno razmerje 70 proti 30 odstotkov v korist lastnih blagovnih znamk. Droga d.d. 
istočasno išče proizvajalce v tujini, ki so pripravljeni proizvajati izdelke pod blagovnimi 
znamkami podjetja (Droga Portorož 2000). 

 

4.6.2 Možnosti za preoblikovanje portfelja blagovnih znamk 
Prva stvar, ki jo je mogoče opaziti pri analizi molekule portfelja podjetja Droga 

d.d., so šibke povezave med blagovnimi znamkami. Blagovne znamke so manj odvisne 
druga od druge in jih je možno bolj natančno pozicionirati. Po drugi strani mora 
podjetje prodirati na tuja tržišča z vsako znamko posebej, saj ne prihaja do izkoriščanja 
sinergijskih učinkov med njimi.   

Tri najmočnejše blagovne znamke podjetja45 so utrdile svoj položaj na domačem 
tržišču, vendar je za nadaljnjo rast podjetja to potrebno doseči tudi na zunanjih 
strateških trgih, kjer se podjetje srečuje z vedno močnejšo konkurenco. Ne glede na to, 
da je Droga d.d. eno izmed največjih živilsko predelovalnih podjetij v Sloveniji, v 
primerjavi s konkurenti iz EU komajda dosega povprečno vrednost prihodkov in obsega 
proizvodnje (Mencin 2002, 36). S tega vidika je za ohranjanje konkurenčnosti nujno 
ustvarjati in izkoriščati sinergijske učinke. Strategija blagovnih znamk mora optimalno 
prispevati k izrabljanju ekonomije obsega v proizvodnji in predvsem v tržnem 
komuniciranju, ki predstavlja eno izmed glavnih orodij pri osvajanju novih tržišč. 
Učinkovita tržna komunikacija mora zagotoviti prepoznavnost ponudbe in prepričati 
odjemalce v nakup. To je še posebej težavno pri soočanju s konkurenti, ki na tujih 
tržiščih veljajo za domače ter so velikokrat v boljšem izhodiščnem položaju46. Preglasiti 
konkurenco z vsako blagovno znamko posebej lahko finančno izčrpa podjetje.  

Eno izmed možnih rešitev predstavlja močnejša povezava blagovnih znamk s 
podporno blagovno znamko Droga. Na ta način je možno prenašati uskladiščeno 
premoženje uspešnih blagovnih znamk na podporno znamko podjetja ter naprej na 
druge znamke znotraj ponudbe. Pristop ustvarja pri odjemalcih asociacije, da je podjetje 
tisto, ki je zaslužno za uspeh lastnih blagovnih znamk. Cilj je povečevati zvestobo 
odjemalcev do celotnega portfelja namesto do vsake blagovne znamke posebej. V 

                                                 
45 Barcaffe, Argeta in 1001 cvet. 
46 V kolikor ne obstaja tehten razlog (cena, kakovost), se odjemalci večinoma raje odločajo 

za nakup proizvodov domačih proizvajalcev. Boljši izhodiščni položaj domačih podjetij 
omogočajo tudi različne podpore in protekcionistični ukrepi s strani matične države. 
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nasprotnem primeru so odjemalci nagnjeni k ocenjevanju vsake blagovne znamke 
posebej, kar posredno zmanjšuje verjetnost nakupa. Kot je prikazano na sliki 4.19 
močnejša povezava s podporno blagovno znamko podjetja ustvarja pozitivno povratno 
znamko, ki omogoča izkoriščanje ekonomije obsega, saj vsaka oblika komunikacije 
prispeva k povečevanju ugleda in prepoznavnosti celotnega portfelja. Pristop zahteva 
spremembo strategije označevanja proizvodov, kot je predstavljeno v poglavju 4.2.  

 

Slika 4.19 Pozitivna zanka povečanja prepoznavnosti podjetja in blagovnih znamk 

 
 
Sprememba temelji na principu podporne blagovne znamke podjetja, kar omogoča 

posameznim znamkam dovolj svobode za ohranjanje in oblikovanje lastne identitete in 
želenih značilnosti. Hkrati dovoljuje bolj učinkovito oblikovanje in posredovanje 
izbranih skupnih lastnosti47. 

Iz portfelja je razvidno, da ponudbo podjetja sestavljajo tudi nekatere manj uspešne 
blagovne znamke in sicer Zlato polje, Maestro, Argo, Droga morska sol in Droga 
zelenjava. Zaradi nedoseganja pričakovanih poslovnih rezultatov so že dalj časa 
predmet kritične presoje (Droga Portorož 2004b). Podjetje poskuša oblikovati natančne 
ukrepe in spremembe, ki bi opravičevale obstoj in ohranitev blagovnih znamk in 
pripadajočih programov. Pred končno odločitvijo je potrebno izdelati podrobno 
ekonomsko analizo, ki bi podprla izbrano spremembo oziroma strategijo. Kljub temu je 
možno podati nekaj usmeritev, ki se jih lahko uporabi za izhodišča pri odločanju in 
nadaljnji razpravi.  

V poglavju 4.2.4 je omenjeno, da je blagovna znamka Zlato polje uvrščena med 
deset najmočnejših znamk široke porabe v Sloveniji. Ne glede na manj uspešne 
poslovne rezultate, podatek nakazuje, da vsebuje blagovna znamka določen potencial, ki 
ga je ob ustreznem upravljanju možno bolj optimalno izkoristiti. Nesmiselno je 
enostavno opustiti premoženje, ki ga je znamka kopičila skozi daljše časovno obdobje. 

                                                 
47 Naravni izvor, način predelave, ustrezanje določenim standardom kakovosti in podobno. 
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Oživitev zahteva kritično analizo portfelja proizvodov znamke Zlato polje in možnosti 
za njeno širitev.  

Podobne zaključke je možno oblikovati tudi za blagovno znamko Maestro. 
Asociacije, ki izhajajo iz petdesetletne tradicije predelovanja kakovostnih začimb, 
predstavljajo premoženje blagovne znamke, ki ga je težko nadomestiti. Po drugi strani 
je znamka primerna za širitev z uvajanjem različnih skupin proizvodov, ki jih je možno 
opredeliti kot »dodatki k jedem«48.  

Eden izmed ukrepov za reševanje oziroma oživljanje manj uspešnih znamk je tudi 
njihova združitev z močnejšimi blagovnimi znamkami. Znotraj portfelja podjetja Droga 
d.d. predstavlja znamka Argo najboljšega kandidata za združitev. Zaradi skupnega 
izvora z znamko Argeta obstaja smiselna povezava, ki jo je možno poudariti z uporabo 
skupne predpone, kot je opisano v poglavju 4.2.2. Kljub temu, da ne gre za klasično 
obliko združevanja, pri katerem bi po končanem procesu prevladala močnejša znamka, 
lahko ukrep ustvari želene rezultate. Popolna združitev ni primerna tudi zato, ker 
vsebuje Argeta potencial za razvoj v smeri globalne blagovne znamke, kar zahteva 
njeno večjo osredotočenost pri prodoru na tuja tržišča.  

Oživitev blagovne znamke Droga morska sol je možna predvsem z vidika 
odjemalcev, ki jih je možno uvrstiti v segment gospodinjstev. Institucionalni kupci se 
odločajo za nakup glede na ugodnosti pogodbenih določil med podjetji, pri čemer je 
blagovna znamka manjšega pomena. Korak k izboljšanju uspešnosti proizvodnega 
programa morska sol predstavlja sodelovanje s podjetjem Soline d.o.o. na področju 
predelave, pakiranja, distribucije in prodaje soli, pridelane na tradicionalen način 
(Droga Portorož 2004a). Z vidika blagovne znamke Droga morska sol sodelovanje nima 
večjega pozitivnega učinka, saj se izdelki prodajajo pod znamko Piranske soline in v 
drugačni embalaži. Primerno je preučiti možnosti za dogovor o bolj vidnem oziroma 
javnem sodelovanju pri trženju tovrstnih izdelkov (navedba obeh sodelujočih blagovnih 
znamk na embalaži).  

Drugo možnost predstavlja združitev blagovnih znamk Droga morska sol in 
Maestro49 za segment gospodinjstev. Blagovna znamka Droga morska sol bo obstajala 
predvsem za zadovoljevanje potreb institucionalnih odjemalcev. Na ta način lahko 
podjetje ustvari prihranke na področju tržne komunikacije, ki bo v prihodnje temeljila 
na osebni prodaji za omenjeni ciljni segment. 

Blagovna znamka Droga zelenjava predstavlja potencialnega kandidata za  
opustitev. Pri odločanju o njeni prihodnosti ima podjetje na voljo tri različne možnosti: 

 

                                                 
48 Kot primer je možno navesti uvrstitev omak, ki se trenutno nahajajo pod blagovno 

znamko Argo. 
49 Pod blagovno znamko Maestro podjetje že sedaj trži proizvode soli v manjšem pakiranju. 
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− povezava s strateškim partnerjem, ki ima že uveljavljeno blagovno znamko na 
tem področju; 

− ohranjanje blagovne znamke dokler ustvarja pozitiven finančni tok ob 
minimalnih vlaganjih; 

− takojšnja ukinitev in preusmeritev sredstev v bolj perspektivne blagovne 
znamke. 

 
Potrebno je upoštevati, da je opuščanje blagovne znamke tvegan ukrep, ki se lahko 

negativno odrazi na prihodkih podjetja. Zelenjavni program ustvari okrog 6 odstotkov 
čistih prihodkov podjetja50 (Droga Portorož 2004a). Opustitev blagovne znamke lahko 
pomeni neposredno zmanjšanje prodajnih rezultatov. Ena od vmesnih rešitev za podjetje 
je opustitev blagovne znamke ob ohranjanju proizvodnega programa. Podjetje nadaljuje 
s proizvodnjo za poslovne partnerje pod njihovimi blagovnimi znamkami. Stroški, 
povezani z upravljanjem blagovne znamke in tržno komunikacijo, se tako prenesejo na 
partnerje. Po drugi strani se zmanjša cenovna premija, ki je do zdaj izhajala iz dodane 
vrednosti blagovne znamke. Optimalna odločitev mora biti v čim večji meri objektivna 
in podprta z analitičnimi podatki ob upoštevanju dolgoročnih posledic na poslovanje 
podjetja. Pri odločanju si je možno pomagati tudi z uporabo QPA matrike (poglavje 
3.3). 

Kot je omenjeno v poglavju 4.3.1, je blagovna znamka Balada nastala predvsem 
zaradi praktičnih razlogov. Povpraševanje segmenta gostinskih odjemalcev po izdelkih 
vroče čokolade je za podjetje predstavljalo tržno priložnost. Z uvedbo blagovne znamke 
Balada se je poenostavil proces nabave obstoječih odjemalcev, ki so pred tem kupovali 
od podjetja kavo Barcaffe, izdelke vroče čokolade pa so morali iskati pri drugih 
dobaviteljih. Z vidika tržišča znamka nima večjega pomena, saj ni sposobna privabiti 
novih odjemalcev, ki večinoma ne zaznavajo njene povezanosti s podjetjem Droga d.d. 
Optimalna rešitev je znamko enostavno združiti po principu podrejene blagovne znamke 
(npr. Barcaffe vroča čokolada ali Barcaffe Balada)51. 

Nevtralen vpliv blagovne znamke Kulinarika je primerno spremeniti v pozitiven. 
To je možno predvsem s poudarjanjem čustvenih značilnosti (npr. proizvode 
uporabljajo vrhunski mojstri kuhinje). Podjetje lahko oblikuje skupne oglaševalske 
akcije, ki bodo hkrati povečevale prepoznavnost blagovnih znamk Zlato polje in 
Maestro. Pristop lahko zmanjša stroške tržne komunikacije z izkoriščanjem sinergijskih 
učinkov, saj ni več potrebno promovirati vsake znamke posebej. Blagovna znamka 
Kulinarika bi s tem prevzela vlogo spodbujevalca. Primerno je tudi oblikovati učinkoviti 

                                                 
50 Določen delež prihodkov programa zelenjava ustvarijo tudi trgovske blagovne znamke. 
51 Podobno strategijo uporabljajo številčni ponudniki kave: Nescafe Allora, Hausbrandt 

ChoKo-La, Lavazza Hot Chocolate in drugi. 
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slogan, ki bi spremljal celoten projekt. V konkretnem primeru blagovna znamka 1001 
cvet ni več primerna za uvrstitev pod znamko Kulinarika.  

Povezava podjetja z zimskimi športi preko znamke Slovenski smučarji ima 
pozitiven vpliv na nakupovalne odločitve odjemalcev in jo je primerno ohranjati tudi v 
prihodnje. Ker je povezava osredotočena predvsem na znamke 1001 cvet, Barcaffe in 
Droga (zimsko obdobje – topli napitki), ni odveč preučiti možnosti za uvedbo 
dodatnega spodbujevalca (sponzorstvo, znana osebnost in podobno) s podobno vlogo, ki 
bi bil sposoben spremljati prodor blagovne znamke Argeta na tuja tržišča in povečevati 
njeno prepoznavnost.  

Preostali atomi, ki sestavljajo molekulo portfelja, predstavljajo trgovske blagovne 
znamke. Podjetje mora spremljati njihov razvoj ter pravočasno ukrepati v primeru 
povečanja nevarnosti kanibalizacije njegovih lastnih blagovnih znamk. Razlike med 
lastnimi in trgovskimi znamkami morajo biti ustrezno poudarjene in prepoznavne z 
vidika odjemalcev. Zanemarjanje naraščajočega vpliva trgovskih blagovnih znamk 
lahko hitro povzroči, da se bo podjetje v prihodnosti moralo soočati z njimi kot z 
enakopravnimi konkurenti, ali bo celo prešlo v podrejen položaj.  

 

Slika 4.20 Portfelj blagovnih znamk podjetja Droga d.d. po uvedbi sprememb 

 
 
Slika 4.20 predstavlja novo podobo molekule portfelja blagovnih znamk podjetja 

Droga d.d., ob upoštevanju navedenih sprememb. Ne glede na to, da že pred 
preoblikovanjem portfelj ni bil preveč zapleten, je možno opaziti večjo osredotočenost 

 65



Preoblikovanje portfelja podjetja Droga d.d. 

in usklajenost s strateško usmeritvijo podjetja. Podporna blagovna znamka podjetja 
(Droga) ni več obtežena z manj uspešnimi znamkami Droga morska sol in Droga 
zelenjava, kar ponuja priložnost za njeno močnejšo povezavo z visoko pozicioniranimi 
znamkami. Na ta način postaja blagovna znamka Droga »posrednik«, ki je sposoben 
optimalno razporejati uskladiščeno premoženje uspešnih znamk znotraj portfelja ter 
hkrati spodbujati učinke pozitivne povratne zanke. S predstavljenimi ukrepi opuščanja 
in/ali združevanja manj uspešnih blagovnih znamk ter s preusmeritvijo sproščenih 
sredstev iz tega naslova, se lahko celoten portfelj bolj učinkovito osredotoči na  
osvajanje novih tržišč. Uspešne blagovne znamke v zgornjem delu portfelja oblikujejo 
t.i. izvozno sidro, ki se je sposobno učinkovito spopasti s tujimi konkurenti. 

 

Slika 4.21 Izvozno sidro podjetja Droga d.d. 

 
Vir52: Prirejeno po Droga Portorož 2000. 
 
Optimalno oblikovan portfelj lahko pomaga tudi pri odločanju o uvedbi novih 

blagovnih znamk in načinu njihove umestitve oziroma pozicioniranja. Istočasno lahko 
podjetje hitreje in bolj natančno oceni združljivost skupne ponudbe pri strateškem 
povezovanju s poslovnimi partnerji. Današnje tržišče ne dopušča poznejših korekcij v 
primeru prenagljenih odločitev, kar dokazuje tudi nizka stopnja53 uspešnosti oziroma 
preživetja strateških povezav (Dubrovski 2003, 74). 

 

                                                 
52 Slika je delo avtorja glede na vir podatkov. 
53 Dubrovski (2003, 74) navaja, da se stopnja uspeha v povprečju giblje med 30 – 45 

odstotki, pri čemer se sklicuje na različne avtorje, kot npr. Brouthers 1995; Dubrovski 1997; 
Sivadas in Dwyer 2000; Segil 1996. 
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5 SKLEP 

Ustvarjanje in razvoj močnih in uspešnih blagovnih znamk je samo prvi korak do 
poslovne odličnosti podjetja. Zahtevam današnjega globalnega tržišča lahko ugodijo le 
podjetja, ki so sposobna oblikovati in hkrati upravljati portfelj blagovnih znamk, ki bi 
omogočal izkoriščanje sinergijskih učinkov tako zunaj kot tudi znotraj podjetja. Vse več 
je podjetij, ki se kljub relativno močnim in prepoznavnim blagovnim znamkam, 
srečujejo s številnimi težavami, ki se v končni fazi odražajo v obliki finančne 
neučinkovitosti. Potencial torej obstaja, vendar bo uspešen tisti, ki ga je sposoben na 
najbolj optimalen način izkoristiti. Vprašanje ni več, ali začeti s preoblikovanjem 
portfelja blagovnih znamk, temveč kako? 

Diplomsko delo skuša skozi celotno obravnavo poiskati odgovor na omenjeno 
vprašanje. Ugotovitev ni možno podati v obliki splošnih navodil po principu »naredi«54. 
Še več, obravnava skuša opozoriti na nevarnost in negativne učinke posploševanja in 
poenostavljanja, ki je žal prevečkrat prisotno v poslovni praksi. Ključne ugotovitve 
predstavljajo neke vrste miselna vodila, ki poskušajo vzpodbuditi razmišljanje o 
celovitem upravljanju portfelja blagovnih znamk ter opozoriti na priložnosti in tveganja 
povezana s preoblikovanjem le-tega. Na teh izhodiščih je zasnovana celotna razprava o 
preoblikovanju portfelja podjetja Droga d.d., kot prikaza umestitve teorije v prakso. 

Da bilo možno govoriti o uspešnem preoblikovanju portfelja, je potrebno najprej 
koncept blagovne znamke opredeliti z vidika njenega prispevka k ustvarjanju dodane 
vrednosti. Poudarjanje trditev v različnih poročilih in publikacijah, da je podjetje začelo 
s strateškim upravljanjem blagovnih znamk, ni smiselno, če tržni proces še naprej 
temelji na upravljanju programov oziroma proizvodov. Cilj strateškega upravljanja 
blagovnih znamk ni navdušiti javnost in vlagatelje z zvenečimi besedami, temveč 
izboljšati poslovno sposobnost podjetja.  

Naloga podjetja ni več ustvarjati močnih »igralcev«, temveč »tim« blagovnih 
znamk, ki bo sposoben soočati se z zahtevami tržišča. Da bi izkoristili možnosti, ki jih 
ponuja portfelj blagovnih znamk pri strateškem usmerjanju podjetja, je potrebna 
sprememba dosedanjega načina razmišljanja. Preoblikovanje portfelja mora biti 
zasnovano na zaznavanju blagovnih znamk s strani odjemalca in ob tem izhajati iz 
temeljnih strateških usmeritev podjetja. Potrebno je upoštevati vse blagovne znamke, ki 
imajo vpliv na oblikovanje nakupnih odločitev, torej tudi tiste, ki niso v neposredni lasti 
podjetja (blagovne znamke poslovnih partnerjev, sponzorstva ipd.). Samo na ta način je 
mogoče aktivno vplivati na končno podobo, ki si jo bodo ustvarili odjemalci o 
blagovnih znamkah podjetja. Preučitev portfelja blagovnih znamk podjetja Droga d.d. je 
izpostavilo nekatere klasične težave, s katerimi se srečuje večina podjetij pri 
upravljanju. Med blagovnimi znamkami obstajajo šibke povezave, ki ne dovoljujejo 
                                                 

54 Angl. to-do list. 
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izkoriščanja sinergijskih učinkov. Prodiranje na tuja tržišča z vsako znamko posebej 
povzroča nesmotrno porabo sredstev in lahko finančno izčrpa podjetje. Problematika še 
posebej prihaja v ospredje pri zasledovanju zunanje rasti skozi različne oblike strateških 
povezav, kar dodatno poveča kompleksnost portfelja blagovnih znamk (večje število 
blagovnih znamk). Pri soočanju z močnimi konkurenti iz EU na strateških tržiščih ni 
veliko možnosti za poznejše popravke.  

Optimalno preoblikovanje portfelja bi podjetju omogočilo, da se ustrezno sooči z 
novimi poslovnimi izzivi in se poda v konkurenčni boj z boljšega izhodiščnega 
položaja. Priložnosti za spremembe v tej smeri se kažejo predvsem v poudarjanju 
blagovne znamke podjetja kot podporne blagovne znamke, ki bi bila sposobna 
prerazporediti uskladiščeno premoženje uspešnih blagovnih znamk na celoten portfelj. 
Manj uspešne blagovne znamke, ki vsebujejo potencial za razvoj, je potrebno oživiti s 
primernimi pristopi (širitev, partnerstva ipd.). Po drugi strani se ni smiselno izogibati 
opustitvi neperspektivnih blagovnih znamk, ki ne upravičujejo lastnega obstoja. 
Opuščanje neuspešnih blagovnih znamk bi razbremenilo podjetje in omogočilo bolj 
racionalno izrabo sredstev.  

Razprava o problematiki in možnih rešitvah je podprta z uporabo BPM modela, ki 
poskuša vzpodbuditi kreativno razmišljanje in hkrati vizualno upodobiti portfelj 
blagovnih znamk v obliki grafičnega prikaza, ki ga je možno uporabiti kot izhodišče pri 
snovanju strategij in odločitev. Prikazane so tudi nekatere možnosti, ki napovedujejo 
smer, v kateri je možno model dodatno izpopolniti. 

Na samem koncu je še enkrat potrebno poudariti, da je analiza portfelja kot 
temeljno izhodišče za njegovo preoblikovanje, dolgotrajen proces, ki mora biti podprt s 
ustreznimi analitičnimi podatki, ki bodo zagotovili objektivnost sprejetih odločitev. V 
konkretnem primeru ugotovitve temeljijo na omejenih javno dostopnih podatkih, in je 
zato potrebna previdnost pri njihovem udejanjanju. 

Uspešen prehod na strateško upravljanje portfelja blagovnih znamk zahteva veliko 
sprememb, ki jim ljudje nismo preveč naklonjeni. Ves trud bo poplačan s portfeljem, ki 
bi bil sposoben na najbolj optimalen način ustvarjati in povečevati dodano vrednost. 
Zakaj ne bi tudi domača podjetja, za spremembo, prevzela iniciative in udejanjila 
inovativne pristope, namesto da enostavno posnemajo posnemano? 
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Priloga 1 

KRONOLOŠKI PREGLED NEKATERIH PRIMEROV RAZLIČNIH 
OPREDELITEV KONCEPTA BLAGOVNE ZNAMKE 

 
Blagovna znamka mora pri kupcu vzbuditi zaupanje, hkrati pa predstavlja garancijo 
kvalitete blaga (Možina 1985, 77)1. 
 
Blagovna znamka kupcu sporoča poreklo in ščiti tako kupca kot proizvajalca pred 
konkurenti, ki bi poizkušali preskrbovati trg z izdelki, ki bi se zdeli identični 
izvirnim izdelkom (Aaker 1991, 7)2. 
 
Blagovna znamka individualizira proizvod, predstavlja določeno jamstvo za 
kakovost proizvoda, hkrati pa daje tudi simbolično lastnost proizvodu (Kotnik 
1991, 129)3. 
 
Blagovna znamka je genetski program, ki v sebi nosi vso zgodovino od svojega 
nastanka in katerega genetski inženiring upravljajo trenutni lastniki. Genetski kod je 
zapis, ki nam daje smernice za prihodnost v povezavi s preteklostjo (Kaepferer 
1992, 17)4. 
 
Ime blagovne znamke v povezavi s kakovostnim proizvodom je najbolj dragoceno 
premoženje, ki ga podjetje lahko ima (Assael 1993, 392-393)5. 
 
Uspešna blagovna znamka je prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali kraj, ki je 
nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, posebne in trajne 
dodane vrednote, ki se kar najbolj ujemajo z njegovimi potrebami (De Chernatony 
in McDonald 1998, 173)6. 
 
Blagovna znamka ni le celostna grafična podoba izdelka, ampak tudi psihološki 
konstrukt, sestavljen iz vseh zaznav, stališč, predstav, asociacij in občutkov, ki jih 
ima posameznik ali skupina do neke blagovne znamke (Korelc 2000, 23)7.  
 
Blagovna znamka je najbolj dragoceno premoženje podjetja, ki je sposobno vedno 
znova ustvarjati dodano vrednost (Hill in Lederer 2001, 5)8. 

 

1985 

1991 

1992 

1993 

1998 

2000 

2001 

                                                 
1 Možina, Stane. 1985. Psihologija in sociologija trženja. Maribor: Založba Obzorja. 
2 Aaker, A. David. 1991. Managing Brand Equity. New York: The Free Press. 
3 Kotnik, Drago. 1991. Prodajna politika. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 
4 Kaepferer, Jean-Noel. 1992. Strategic Brand Management: New Approaches to Creating 

and Evaluating Brand Equity. London: Kogan Page. 
5 Assael, Henry. 1993. Marketing. Orlando: The Dryden Press. 
6 De Chernatony, Leslie in Malcolm McDonald. 1998. Creating Powerful Brands in 

Consumer, Service and Industrial Markets. Oxford: Butter Work Heiman. 
7 Korelc, Tomaž. 2000. Blagovne znamke. Podjetnik, št. 8: 22-61. 
8 Hill, Sam in Chris Lederer. 2001. The infinite asset: managing brands to build new value. 

Boston, Massachusetts: HarvardBusiness School Publishing Corporation. 

  





Priloga 2 

PREDLOGA ZA IZVEDBO MODIFIKACIJ MODELA BPM 

 
 

Moč vodilne blagovne znamke (Po)1

)()()()()()( 654321 RpUpTpZpŠpOpDP oo ∗+∗+∗+∗+∗+∗== 
 
O - pripravljenost  odjemalcev, da plačajo premijo; 
Š - sprejemanje razširitev blagovne znamke; 
Z - zvestoba; 
T - odziv na trženje blagovne znamke; 
U - možnosti učinkov povleka; 
R - razvoj blagovne znamke v prihodnosti; 
p1…p6  - ponderji 

                                                 
1 Moč blagovne znamke se kvantificira z merjenjem navedenih izhodnih spremenljivk, 

na katere le-ta vpliva (Bekmeier-Feuerhahnov model). 
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Moč blagovne znamke -n (Pn) 

nn DP =   
 
 
Širina povezave med blagovnimi znamkami (Wn) 

Strategija označevanja 
proizvodov z BZ

Ponder 
(ps)

Tržna raziskava 
odjemalcev

Ponder 
(pt)

ni povezave 1 ni povezave 1

navedba proizvajalca 2 šibka povezava 2

simbolična podpora 3 srednje močna povezava 3

podporna BZ 4 močna povezava 4

podrejena BZ 5 zelo močna povezava 5

krovna BZ podjetja 6  
 

)(* ptpsdWn += 

d - osnovna debelina povezave (v mm) 
 
Razdelitev sfere na sektorje 

Število sektorjev, na katere je razdeljena sfera, je neposredno odvisno od števila 
dejavnikov (z vidika odjemalcev), na podlagi katerih so pozicionirane blagovne 
znamke.  

 
Primer 3D matrike (tržni delež : rast vrednosti prodaje : potencial)  
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2001 2002 2003 2004 Y X Z

Barcaffe 74% 5.700 5.520 6.778 7.048 24% srednji 98,42 31,45 39,00
Argeta 60%* 4.000 5.160 6.721 6.902 73% visok 79,80 96,49 48,75
1001 cvet 64% 1.600 1.590 1.803 1.841 15% srednji 85,12 20,03 33,80
Zlato polje 39% 1.000 1.050 1.151 1.195 20% srednji 51,87 25,94 32,50
Maestro 50% 900 862 930 922 2% srednji 66,50 3,25 26,00
Argo 15%* ** ** ** ** 3%* nizek 19,95 3,99 13,00
Droga Morska sol 55% 1.000 1.112 1.322 1.330 33% nizek 73,15 43,89 11,70
Droga Zelenjava 17% 1.100 1.117 1.132 1.187 8% nizek 22,61 10,52 7,80
Balada 8%* ** ** ** ** 3%* nizek 10,64 3,99 3,25
Porto caffe 3%* ** ** ** ** 3%* nizek 3,99 3,99 3,90

Rast 
prodaje 

(X)

Potencial 
(Z)

KOORDINATE

* Zaradi nedostopnosti podatkov so uporabljene vrednosti predpostavljene.

BLAGOVNE 
ZNAMKE

Tržni 
delež 
(Y)

PRODAJA***
(v sto tisočih tolarjev)

** Podatkov ni bilo mogoče pridobiti.
*** Možna so določena odstopanja, saj podatki predstavljajo vrednost prodaje po programih.  
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