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POVZETEK 

Blagovna znamka predstavlja eno od najpomembnejših sestavin premoženja podjetja. Je 

unikatni element, ki identificira izdelek ali storitev določene organizacije. V magistrski nalogi 

smo proučili področje zvestobe uporabnikov blagovne znamke Telekom Slovenije. 

Osredotočili smo se na ravni zvestobe znamki in raziskali vzorce vedenja uporabnikov znamke. 

Hkrati smo preverili, ali in kako demografski kazalniki vplivajo na zvestobo uporabnikov ter 

predlagali, kaj je mogoče storiti, da bi izboljšali raven njihove zvestobe blagovni znamki. V 

vzorec raziskave je bilo vključenih 200 uporabnikov in uporabnic izdelkov ter storitev 

Telekoma Slovenije. Podatke smo zbrali z vprašalnikom in jih obdelali s faktorsko in 

regresijsko analizo. Ugotovili smo, da je dobljena latentna struktura dokaj skladna z obstoječimi 

teorijami o zvestobi blagovne znamke. Starost in intenzivnost uporabe izdelkov ter storitev 

značilno vpliva na vse ravni zvestobe blagovni znamki. Starejši uporabniki in uporabnice so 

bolj zvesti blagovni znamki, mlajši manj. 

Ključne besede: blagovna znamka, zvestoba, ravni zvestobe, merjenje zvestobe, demografske 

značilnosti. 

SUMMARY 

Trade mark represents one of the most important components of the company´s assets. It is a 

unique element identifying a product or service of a certain organization. In the master´s thesis, 

we have studied the area of loyalty of the users of the trade mark Telekom Slovenije. We have 

focused on levels of loyalty to the trade mark, and researched patterns of behaviour of the trade 

mark users. At the same time, we have checked whether and how demographic indicators 

influence users´ loyalty, and suggested what can be done to improve the level of their loyalty 

to the trade mark. The research sample included 200 users of products and services of the 

company Telekom Slovenije. The data have been collected using a questionnaire and processed 

by factor and regression analysis. We have established that the obtained latent structure is rather 

consistent with the existing theories on the trade mark loyalty. Age and intensity of the use of 

products and services typically influence all levels of loyalty to the trade mark. Older users are 

more loyal to trade mark, and younger users are less loyal.  

Key words: trade mark, loyalty, levels of loyalty, measurement of loyalty, demographic 

characteristics. 
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1 UVOD 

Odkar ljudje ustvarjajo dobrine, obstajajo tudi različne slikovne in druge oznake ter simboli, s 

pomočjo katerih so ljudje označevali dobrine. Resno prihodnost oglaševanja in trženja je sredi 

17. in v začetku 18. stoletja napovedal razmah industrijske revolucije. Pojav množične 

produkcije je omogočil oblikovanje dobrin na stroškovno učinkovit način, zgodnje oblike 

oglaševanja in trženja pa so identificirale dobrine in prinašale informacije o njihovi kakovosti 

ter spodbujale zahteve (Moore in Reid 2008). Proces oglaševanja ni bil namenjen le bogatim, 

pač pa tudi naraščajočemu srednjemu razredu. Ker večina ljudi ni brala časopisov, so inventivni 

oglaševalci postopoma našli ustrezne načine, s pomočjo katerih so dosegali potencialne 

potrošnike. Množična manufaktura in trženje sta v času industrijske revolucije stopnjevala 

naraščanje vizualne identifikacije in razvoj blagovnih znamk (Aaker 1991). 

V začetku 19. stoletja so manufakture prodajale svoje produkte na lokalnih trgih (Moore in Reid 

2008; Cho 2011). Kasneje, ko so izboljšale proces produkcije, transport in komunikacije, je 

industrijska revolucija pospešila razvoj mednarodnih trgov med državami (Keller 2008). 

Domače manufakture so razširile posel na kupce v drugih državah in za povečanje 

prepoznavnosti začele uporabljati tržne znamke. Beseda tržna znamka je v začetku označevala 

opis in obliko katerekoli dobrine (Cohen 1986, po Cho 2011, 10). Konec 19. in v začetku 20. 

stoletja pa se beseda in pomen tržne znamke pod vplivom Ameriške tržne asociacije (Kotler in 

Keller 2006) preobrazi v blagovno znamko (npr. ime, logotip, simbol …) z namenom, osvežiti 

in posodobiti zaznavanje vrednosti produkta. Pionir na tem področju je bil že leta 1853 Levi 

Strauss in sodelavci, sledila sta Coca-Cola in Marlboro. Blagovne znamke so s pomočjo 

asociacij, povezanih z razvojem produktov in z vključevanjem ključnih atributov (npr. 

originalnost, kultura …), določale njihovo identiteto (Bratina 2003; Keller 2008; Cho 2011).  

Kasneje se je pomen blagovne znamke še razvijal in dopolnjeval. Dobival je vse bolj simbolične 

značilnosti, ki so se nanašale na oznake osebnosti in življenjskega sloga ljudi (Neumeier 2006). 

Sodobno trženje se je osredotočilo na bolj imaginarne vidike razvoja blagovne znamke, ki 

vključujejo senzorne in emocionalne elemente izkušenj z blagovno znamko (Gobe 2001, Cho 

2011, Zohaib idr. 2014), menedžerji blagovnih znamk pa so prijeme, povezane z blagovno 

znamko, osredotočili na emocionalne izkušnje in odzive uporabnikov (Bratina 2003; Healey 

2008; Cho 2011; Farah in Sherwani 2015).  

V drugi polovici 20. stoletja v Ameriki in kasneje v Evropi so intenzivno oglaševanje, grafično 

oblikovanje in marketinški prijemi spodbudili nastanek »potrošniške« ekonomije, ki je ob 

naglem vzponu množičnih medijev še pospešila proces oblikovanja blagovnih znamk. 

Korporacije so začele intenzivno razvijati in oblikovati povezovalne, konsistentne in 

profesionalno vizualno zasnovane programe komuniciranja z uporabniki. Na osnovi izkušenj 

in raziskovalnih ugotovitev je dokončno prevladalo spoznanje, da je strateško oblikovanje 

blagovnih znamk ključnega pomena za uspešno poslovanje. 
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2 POJEM IN POMEN BLAGOVNE ZNAMKE 

Praksa kaže, da so postale organizacije z dobro zasnovanimi in učinkovito vodenimi blagovnimi 

znamkami uspešnejše in dosegajo velik ugled. In obratno. Z naraščajočim ugledom organizacije 

oziroma podjetja narašča zaupanje uporabnikov, hkrati pa blagovne znamke vplivajo na 

kakovost življenja ljudi. Ljudje znamk ne izbirajo in uporabljajo le zaradi njihove uporabnosti, 

pač pa tudi zato, ker določeni izdelki in storitve s svojimi značilnostmi podpirajo njihov način 

življenja. Avtorji (De Chernatony 2002; Aaker in McLoughlin 2010; Torelli idr. 2012), ki se 

ukvarjajo s problematiko blagovnih znamk, pravijo, da so blagovne znamke tako močno 

sredstvo zato, ker združujejo in povezujejo tako funkcionalne kot čustvene vrednote. Prve ljudje 

presojajo in sprejemajo razumsko, druge so podvržene čustvenim merilom.  

V literaturi lahko zasledimo različne opredelitve blagovne znamke. Kljub temu je vsem 

opredelitvam skupno to, da gre za trženjski koncept, ki prinaša prednosti tako organizaciji ali 

podjetju kot tudi uporabniku oziroma potrošniku. Za prve je blagovna znamka dejavnik 

diferenciacije od konkurence na trgu, drugim pa omogoča lažjo izbiro v množici podobnih 

proizvodov oziroma storitev (Aaker 1991; De Chernatony 2002; Mrkun 2009). Avtorji (Aaker 

1991; Kotler in Keller 2006; Bratina 2003, 2007; Keller in Lehmann 2006; Healey 2008; 

Broyles, Schumann in Leingpibul 2009; Cho 2011; Shehzad in Moosavi 2013; Farah in 

Sherwani 2015) se strinjajo, da predstavlja blagovna znamka eno od najpomembnejših sestavin 

premoženja podjetja. Je unikatni element (npr. ime, simbol, oblika), ki identificira izdelek ali 

storitev določene organizacije. Po njem se loči od konkurenčnih podjetij in prispeva k 

povečanju vrednosti ponudnikov. Razvoj blagovne znamke zato pomeni proces uporabe imena, 

simbola, oblike ali izkušnje z namenom diferenciacije dobrin (Neumeier 2006). Ključni pri tem 

so stalna podoba, pozitivna asociacija in prednostni odnosi, ki so izoblikovani s pomočjo 

izkušenj in tvorijo močno blagovno znamko (Cho 2011; Farah in Sherwani 2015). Koristi 

blagovnih znamk bodisi za podjetja bodisi za uporabnike so številne. Zato ni presenetljivo, da 

je pridobivanje in ohranjanje zvestih uporabnikov blagovne znamke za vsako podjetje še kako 

pomembno.  

Poleg razlikovanja med seboj podobnih izdelkov ima blagovna znamka še druge funkcije. 

Proces oblikovanja in upravljanja z blagovnimi znamkami je izredno kompleksna dejavnost, ki 

ima svoje zakonitosti razvoja in temelji na paradigmi uravnoteženosti. Pri snovanju blagovne 

znamke je zato poleg uporabnikov treba upoštevati tudi zaposlene. Številne organizacije in 

podjetja so namreč tako razširile in posodobile obseg poslovanja, da so neposredni stiki 

zaposlenih z uporabniki postali vsakodnevna praksa. Na ta način uporabniki pogosteje lahko 

dobivajo pomembne informacije o vrednotah blagovne znamke, hkrati pa to narekuje, da je 

znamko treba upravljati tako v organizaciji kot zunaj nje. De Chernatony (2002) pravi, da so 

blagovne znamke notranji in zunanji označevalci. To daje vodilnim v organizaciji trdno osnovo 

za utemeljevanje obljub uporabnikom in za spodbujanje zaposlenih. Tako vsi vpleteni vedo, kaj 

se od njih pričakuje in kako naj ravnajo. 
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2.1 Pomen blagovne znamke za uporabnike in podjetja 

Koristi blagovne znamke za uporabnike  

Riesenbeck in Perrey (2009) navajata, da blagovna znamka oskrbuje uporabnike s tremi 

ključnimi koristmi: omejuje in zmanjšuje tveganje, povečuje informacijsko učinkovitost in 

samoekspresijo. Z avtorjema se strinja tudi Keller (2008) in dodaja, da blagovne znamke 

pomagajo uporabnikom pri izbiri produkta, ki morda ni najbolje razvit ali ni v skladu z 

njihovimi pričakovanji. Gre torej za zmanjševanje tveganja, ki je izpostavljeno pri 

zagotavljanju stalne kakovosti. S tem se strinja tudi Healey (2008). Meni, da blagovna znamka 

lahko pomaga ozaveščati uporabnike pri ponudbi specifičnih kategorij produktov, saj z njeno 

pomočjo uporabniki lahko učinkovito razvrstijo odvečno količino (nepotrebnih) informacij o 

produktu. Blagovna znamka pa vpliva tudi na ustvarjanje oziroma formiranje kognitivne 

strukture, ki pomaga organizirati znanje in izkušnje, povezane z različnimi produkti in omogoča 

uporabnikom učinkovito povezovanje le-teh (Aaker 1996; Cho 2011). Vse to vpliva na 

uporabnikovo percepcijo blagovne znamke v povezavi z njegovo osebnostjo, značajem, 

socialnim statusom in načinom življenja. 

Koristi blagovne znamke za podjetja 

Raziskovalci (De Chernatory 2002; Bratina 2003; Keller 2008; Healey 2008; Broyles, 

Schumann in Leingpibul 2009; Cho 2011; Walter, Cleff in Chu 2013) se strinjajo, da prinašajo 

blagovne znamke industriji vrsto pomembnih koristi. Keller (2008) jih razvršča takole:  

1. Jasna identiteta blagovne znamke pomaga tržnikom učinkovito ločevati njihovo ponudbo 

od ponudbe konkurenčnih podjetij. 

2. Uspešna blagovna znamka pomaga podjetjem zmanjševati stroške oglaševanja, hkrati pa 

spodbuja naraščanje pomena imena znamke. 

3. Znamka pomaga podjetju, da lahko postane vodilno med konkurenčnimi podjetji z enakimi 

produkti.  

Želena blagovna znamka pa ne vpliva samo na to, da uporabniki kupujejo produkte določenega 

podjetja in s tem povečujejo njegov dobiček, pač pa lahko vodi tudi k profitabilni razširitvi 

znamke na istem ali na drugih trgih. Hkrati pa blagovna znamka s pomočjo uradne zaščite 

pomaga podjetjem zaščititi značilnosti njihovih produktov pred ponarejanjem in kopiranjem 

(Cho 2011). 

2.2 Različno razumevanje blagovne znamke 

Področje obravnave blagovne znamke je izredno obširno in kompleksno. Čeprav je 

problematika praviloma sestavina načrtov trženja in razvoja podjetij, dejansko obstaja 

predvsem v »glavah« uporabnikov. Zato ni dobro, pravi De Chernatony (2002), da je blagovna 

znamka obravnavana le z vidika vstopnih (logotip, pravno sredstvo, ime podjetja, okrajšava, 
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vrednote, vizija, identiteta …) oziroma izstopnih (podoba, odnos) dejavnikov. V procesu 

formiranja in razvoja blagovne znamke sodelujejo poleg tržnikov tudi uporabniki, zato ti niso 

le pasivni kupci izdelkov oziroma uporabniki storitev. Meadows (1983, po De Chernatonyju 

2002) je že pred tridesetimi leti slikovito zapisal, da označevanje z blagovno znamko ni tisto, 

kar ponudnik naredi uporabniku, pač pa tisto, s čimer nekaj naredi uporabnik. Zato je normalno, 

da je blagovna znamka določene organizacije taka, kot jo zaznavajo in vidijo uporabniki, in ne 

taka, kot si jo je zamislil ponudnik. Bistvo znamke je torej v načinu, ki daje uporabnikom 

različne izrazne možnosti in omogoča različno igranje vlog. 

2.3 Oblikovanje, upravljanje in vrednotenje blagovne znamke 

Oblikovanje celovite strategije blagovne znamke je zahtevna naloga. Zahteva sodelovanje 

različnih strokovnjakov in vključevanje članov poslovodstva. Na ta način je zagotovljeno, da 

bodo vsi vključeni razumeli cilje razvoja blagovne znamke in podprli kompleksen proces 

oblikovanja znamke. Proces oblikovanja in upravljanja blagovne znamke sestavlja več med 

seboj povezanih faz. 

Začne se z oblikovanjem vizije blagovne znamke. Gre za določitev temeljnih izhodišč, na 

osnovi katerih je mogoče snovati želeno prihodnost znamke. Avtorji (Aaker 1991; De 

Chernatony 2002) svetujejo, da je smiselno opredeliti naslednje oporne točke: 

- predstava o prihodnjem okolju, 

- smisel blagovne znamke z vidika pomoči izboljšanja življenja ljudi, 

- vrednote, ki podpirajo blagovno znamko. 

Naslednja pomembna faza v procesu oblikovanja in upravljanja blagovne znamke je 

oblikovanje organizacijske kulture. Ta raven vključuje proces ocenjevanja elementov, značilnih 

za organizacijsko kulturo. Avtorji (Smith 2003; Aaker in McLoughlin 2010) navajajo, da 

obstoji povezanost med močnimi in enotnimi kulturami ter uspešnostjo organizacij. Skupne 

vrednote pospešujejo ustvarjanje močne kulture in zagotavljajo večjo motiviranost zaposlenih, 

povezanost močne kulture z uspešnostjo podjetja pa obljublja tudi trajno konkurenčnost 

podjetja. Taka povezanost pa zbuja tudi dvome. Kljub temu, da vsi v podjetju podpirajo enake 

vrednote, ni zagotovila, da so le-te ustrezno opredeljene (Smith 2003), kar dolgoročno podjetju 

ne prinaša nič dobrega. 

Potem, ko je vizija blagovne znamke določena in usklajena, je treba le-to prevesti v ustrezne 

dolgoročne in realno postavljene cilje znamke. Seveda pa morajo biti dolgoročni cilji zasnovani 

tako, da jih razumejo vsi zaposleni. Cilji jim namreč dajejo jasne usmeritve za delo in jim 

sporočajo, kaj organizacija želi doseči z blagovno znamko. Večja želja za sodelovanje 

zaposlenih pri oblikovanju blagovne znamke pa se pokaže, ko so dolgoročni cilji razčlenjeni na 

več kratkoročnih ciljev. 
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Naslednje opravilo je osredotočeno na pregled okolja blagovne znamke. Skupina, ki se v 

podjetju ukvarja z oblikovanjem blagovne znamke, običajno vzame pod drobnogled naslednje 

dejavnike: podjetje, dobavitelje, odjemalce, konkurenco in makro okolje. Z natančnim 

pregledom dejavnikov se ugotovi prednosti in slabosti, ki pospešujejo ali zavirajo udejanjanje 

opredeljene vizije. V procesu te faze se običajno pojavijo tudi že zamisli o tem, kakšna bo 

zasnova blagovne znamke in kako jo bo mogoče opisati ter predstaviti. V ospredju je torej 

poskus prepoznavanja značilnosti, ki definirajo blagovno znamko. Te je treba v nadaljevanju 

temeljito opisati in predstaviti na pregleden način. Ena od možnosti je predstavitev značilnosti 

blagovne znamke s pomočjo piramide (De Chernatony 2002) z namenom izboljšati proces 

notranje komunikacije. Zaposleni bodo tako lažje razumeli izvorno naravo blagovne znamke. 

Seveda pa so tudi v tej fazi pogledi, pristopi in opredelitve bistva blagovne znamke različni. 

V fazi notranje izvedbe, ki sledi, je v ospredju vprašanje, kako zasnovati organizacijo, da bo 

lahko izpeljala projekt in izpolnila obljubo, ki jo daje bistvo blagovne znamke. Pri tem gre za 

številna vprašanja; kako zasnovati sistem, da bo zagotavljal udejanjanje funkcionalnih in 

čustvenih vrednot znamke, kako udejanjati vrednote zaposlenih in kakšen odnos izoblikovati 

do zainteresiranih udeležencev. 

Proces oblikovanja in upravljanje blagovne znamke se nadaljuje s fazo opredelitve virov za 

blagovno znamko. V sklepno dejanje te faze sodi oblikovanje končne podobe blagovne znamke, 

podprto z ustreznimi viri. Gre za oblikovanje imena znamke z oznako lastništva, določitev 

funkcionalnih značilnosti in servisnih sestavin, opredelitev elementov zmanjšanja tveganja, 

izpeljavo pravne zaščite blagovne znamke. Pri tem je pomembno, da skupina za oblikovanje 

blagovne znamke preveri in zagotovi, da so vse sestavine logično povezane z bistvom blagovne 

znamke in podpirajo druga drugo. Hkrati s tem, ko je proces oblikovanja in upravljanja 

blagovne znamke zaokrožen, je smiselno opraviti analizo in raziskati stališča različnih 

udeležencev. 

Ko je podjetje zasnovalo, oblikovalo in implementiralo celovito blagovno znamko, se postavi 

vprašanje, kakšni so odzivi uporabnikov in drugih zainteresiranih udeležencev. So blagovno 

znamko sprejeli ali je treba proces še korigirati? O ustreznosti procesa in učinkovitosti blagovne 

znamke veliko povedo že podatki o prodaji in dobičkonosnosti (Matanda in Ewing 2010). Za 

natančnejšo sliko o implementirani blagovni znamki pa je treba opraviti primerno evalvacijo in 

na osnovi povratnih informacij izpeljati ustrezne korekcije blagovne znamke. Tudi za izpeljavo 

te faze je mogoče v literaturi zaslediti vrsto najrazličnejših pristopov in predlogov. 

Poudarili smo že, da je za blagovne znamke značilna izredna kompleksnost, zato jih ni mogoče 

ocenjevati le z enim parametrom. Pri merjenju uspešnosti znamke je treba uporabiti širši nabor 

merskih pristopov, pomembno pa je tudi, da je ta dejavnost načrtovana in kontinuirana. 

Upoštevati je treba tako poslovno utemeljena merila kot tudi tista, ki so osredotočena na 

uporabnikove odzive. Ocenjevanje uspešnosti znamke pa mora zajemati meritve sprememb v 

organizaciji kot zunaj nje. 
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3 ZVESTOBA BLAGOVNI ZNAMKI 

V tem poglavju so predstavljena temeljna teoretična izhodišča, povezana z nastankom in 

razvojem zvestobe blagovni znamki. Podrobneje je opisana Aakerjeva piramida zvestobe in 

koncept izkušenj z blagovno znamko. 

3.1 Opredelitev zvestobe blagovni znamki 

Danes, ko je na trgu vedno več konkurenčnih blagovnih znamk, ko so te vedno bolj konsistentne 

in ko narašča kakovost produktov, predstavlja uporabnikova zvestoba enega od ključnih 

dejavnikov uspeha vsakega podjetja. Naraščajoče število podobnih konkurenčnih znamk, 

kombinirano s prefinjenostjo in cinizmom oglaševalskih prijemov vpliva na to, da so potrošniki 

oziroma uporabniki vedno bolj občutljivi na cene in redko zvesti posamezni blagovni znamki. 

Zato je še kako pomembno, da se podjetje tega zaveda in zasnuje učinkovito strategijo razvoja 

blagovne znamke, temelječo na oblikovanju zvestobe znamki. Temu morajo biti prilagojeni 

tudi tržni prijemi. Hkrati pa upravljanje zvestobe znamki zahteva ustrezno evalviranje in 

ocenjevanje rezultatov uporabljenih strategij. 

Blagovne znamke podjetij predstavljajo danes njihovo najbolj dragoceno premoženje tako z 

ekonomskega kot strateškega vidika. Zato ni presenetljivo, da zadnja leta specialisti trženja in 

drugi strokovnjaki namenjajo tej tematiki veliko pozornosti. V številnih prispevkih 

opredeljujejo in analizirajo premoženje blagovne znamke, ki predstavlja tržno in finančno 

vrednost in je povezano bodisi z močjo znamke na tržišču bodisi predstavljeno kot dodana 

vrednost, ki jo k produktu oziroma storitvi prinaša ime blagovne znamke. Poleg aktualnega 

čistega premoženja znamke, kot so na primer patenti, so z vidika premoženja blagovne znamke 

pomembni še drugi dejavniki. Gre za zavedanje imena blagovne znamke, za zaznavanje njene 

kakovosti in podobe, za asociacije, povezane z blagovnimi znamkami, za zadovoljstvo 

uporabnikov itd. Vsi našteti dejavniki vplivajo na zvestobo blagovni znamki in posledično na 

dobičkonosnost organizacij (Taylor, Celuch in Goodwin 2004; Touzani in Temessek 2009). 

Večina novejših avtorjev (Kotler 2003; Moisescu 2006; Aaker in MacLoughlin 2010; Talat idr. 

2012; Shehzad in Moosavi 2013; Zohaib idr. 2014; Farah in Sherwani 2015) jih zato z vidika 

dolgoročnega vpliva povezuje s pojmom zvestobe, ki predstavlja temelj premoženja blagovne 

znamke. 

V teoriji trženja je zvestoba predstavljena kot dolgoročna posledica omenjenih dejavnikov. 

Zvestoba znamki uporabnikom sporoča, da so produkti in storitve ustrezne kakovosti, to pa 

potem predstavlja osnovo za nadaljnje nakupno vedenje. Aaker in McLoughlin (2010) v novejši 

knjigi celo izpostavljata, da predstavlja manageriranje zvestobe blagovni znamki enega od 

ključnih dejavnikov za doseganje strateškega uspeha podjetja. Ugotavljanje stopnje zvestobe 

pri obstoječih uporabnikih zato ne sme biti omejeno le na preverjanje njihovega zadovoljstva, 

pač pa mora vključevati merjenje relacij med njimi in znamko. Bolj kot so trdni odnosi med 
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uporabnikom in znamko, bolj uspešno je podjetje. V nadaljevanju je prikazan konceptualni 

okvir z dejavniki (slika 1), ki vplivajo na razvoj zvestobe blagovni znamki mobilnih telefonov 

švedske generacije Y (Shehzad in Moosavi 2013). 

 

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na razvoj zvestobe blagovni znamki 

Vir: Shehzad in Moosavi 2013, 10. 

Definicij zvestobe blagovni znamki ni malo. Aaker (1991) je že pred več kot štiriindvajsetimi 

leti zapisal, da pojem zvestobe blagovni znamki vsebuje vprašanje, kakšna je verjetnost, da se 

bo uporabnik odločil za drugo znamko, še posebej, če ta menja značilnosti, ceno, način 

komunikacije ali programe distribucije. Predpogoj, da uporabnik postane zvest blagovni 

znamki, pravijo Solomon in drugi (2006), je vzorec ponavljajočih se nakupov izdelkov iste 

znamke, ki ga mora spremljati pozitiven odnos do znamke. Podobno definicijo je izoblikovala 

tudi Ameriška tržna zveza (American Marketing Association Dictionary 2011). Zvestobo 

blagovni znamki opredeljuje kot situacijo, v kateri uporabnik skozi daljše časovno obdobje na 

splošno raje kupuje in uporablja produkte in storitve enega dobavitelja kot pa bi kupoval enake 

produkte različnih dobaviteljev. Nekateri avtorji (Oliver 1999; Taylor, Celuch in Goodwin 

2004; Talat idr. 2012; Zohaib idr. 2014; Farah in Sherwani 2015) pa opredeljujejo zvestobo 

blagovni znamki kot kontinuum, ki obsega uporabnikova prepričanja, vključuje čustvene in 

razumske vidike ter se izraža v njegovem nakupnem vedenju. Prevladuje prepričanje, da je 

zvestoba uporabnikov pomembna determinanta dolgoročne dobičkonosnosti podjetja. Travis 

(2000) je še bolj konkreten. Pravi, da zvestoba blagovni znamki preprosto predstavlja 

premoženje blagovne znamke. 

S tem se strinja tudi Moisescu (2006) in meni, da je zvestobo blagovni znamki mogoče 

analizirati in razumeti brez upoštevanja odnosa z vsemi drugimi opisanimi razsežnostmi 

blagovne znamke (zavedanje imena, podoba, zaznavanje kakovosti …). Medtem ko vse druge 

razsežnosti premoženja blagovne znamke lahko povečujejo zvestobo blagovni znamki in 
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znamki

kakovost
blagovne 
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zagotavljajo nakupne pogoje, je zvestoba blagovni znamki od teh razsežnosti lahko tudi 

neodvisna (npr. oseba je lahko zvesta določeni znamki kljub zaznani nizki kakovosti te zaradi 

subjektivnih razlogov). Čeprav narava teh odnosov še ni dovolj pojasnjena (Travis 2000), pa 

zvestoba blagovni znamki lahko zagotovi zaznavanje visoke kakovosti, povečanje zavedanja in 

močne asociacije. Skratka, zvestoba blagovni znamki je lahko tako input kot output premoženja 

blagovne znamke, oboje pa je hkrati pogojeno in pogojuje druge opisane razsežnosti 

premoženja blagovne znamke. Kakorkoli, zvestoba blagovni znamki je kakovostno različna od 

drugih razsežnosti premoženja blagovne znamke. Pogojena je s prioritetnimi nakupi in 

povezana z uporabo izkušenj, medtem ko so zavedanje, imidž, asociacije ali zaznava kakovosti 

lahko prisotne celo v primeru, ko blagovna znamka sploh še ni bila uporabljena (Ching-Fu in 

Ondonchimeg 2011). 

Zvestoba blagovni znamki močno pozitivno vpliva na zniževanje stroškov trženja, hkrati pa 

zvišuje ugled blagovne znamke, zato si podjetja prizadevajo in z vrsto specifičnih konkurenčnih 

dogodkov pri uporabnikih vzdržujejo visoko stopnjo zvestobe. Uporabniki lahko izkazujejo 

zvestobo znamki na več načinov; lahko ostanejo zvesti proizvajalcu, lahko povečajo število 

nakupov ali intenzivirajo pogostost nakupovanja ali pa celo oboje. S tem zagotavljajo visok 

ugled blagovni znamki. Lahko pa celo postanejo zagovorniki blagovne znamke in spodbujajo 

nakupne odločitve drugih ter s tem podjetju zmanjšajo stroške tržnega komuniciranja. 

Znano je, da je dražje pridobiti nove uporabnike kot obdržati obstoječe, še posebej, če so 

obstoječi uporabniki zadovoljni in zvesti blagovni znamki (Moisescu 2006). Zato je treba ločiti 

pravo zvestobo od inertnosti, povezane z znamko. Bloemer in Hensen (1995) zato delita 

zvestobo na »nepravo« in »pravo« zvestobo. Neprava zvestoba predstavlja vedenje in z njim 

povezano odločitev uporabnika, ki rezultira v izbiri ene ali več alternativnih znamk. Prava 

zvestoba pa vključuje inercijo kot psihološki proces in se izraža v predanosti blagovni znamki. 

Taka zvestoba ima vrsto prednosti in prinaša številne koristi. Najprej zmanjšuje občutljivost na 

posege konkurentov. Zvest uporabnik namreč skoraj ne kaže nagnjenj do drugih znamk, če pa 

jih že, obstoji določen časovni zamik od pridobljene informacije o novi alternativi in odločitvi, 

da se preskusi ta novi izdelek ali storitev (Moisescu 2006, Talat idr. 2012). Zato ima podjetje 

čas, da analizira, spozna in ustrezno reagira na ponudbe konkurentov ter jih odvrne od tega, da 

trošijo resurse z namenom, pridobiti uporabnike, zveste njihovi znamki. 

Zvestoba blagovni znamki generira tržne vzvode, ki s pomočjo distribucijskih kanalov poročajo 

o znamki in »obljubljajo« uporabnikom, da bo priljubljena znamka vedno dosegljiva. Raziskave 

(Hallowell 1996; Sondoh 2009; Shehzad in Moosavi 2013) kažejo, da so zvesti uporabniki manj 

občutljivi na cene. To pomeni, da je prepričevanje novih uporabnikov omejeno, zvesti 

uporabniki pa pozitivno vplivajo na dobičkonosnost organizacije. Zvesti uporabniki lahko, če 

se odločajo za nakupe in širijo informacije o znamki, vplivajo tudi na zmanjševanje stroškov 

tržnega komuniciranja. V takih primerih je potem uporaba instrumentov prodajne promocije ali 

oglaševanja lahko omejena, intenzivnost pa ne tako poudarjena kot v primeru nižje zvestobe 
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uporabnikov. Hkrati pa zvesti uporabniki lahko izboljšujejo proces pridobivanja novih 

uporabnikov. Z osebnimi stiki z drugimi ljudmi širijo dobro ime znamke in tako pridobivajo 

nove uporabnike. 

3.2 Ravni zvestobe blagovni znamki 

Poznavanje ravni zvestobe blagovni znamki je bil za tržnike izziv že od nekdaj, zato so se s 

klasifikacijo zvestobe ukvarjali številni avtorji. Prvi poskus klasificiranja zvestobe uporabnikov 

je leta 1952 opravil George H. Brown. Uporabnike oziroma potrošnike je razdelil v štiri 

skupine: 

- uporabniki, zvesti eni znamki, 

- uporabniki, zvesti dvema ali trem znamkam, 

- uporabniki, ki so določen čas sicer zvesti eni znamki, vendar se zaradi ugodnosti zelo radi 

»selijo« od znamke do znamke in 

- uporabniki, ki niso zvesti nobeni znamki. 

Avtorja, ki sta se temeljiteje posvetila obravnavani problematiki, sta bila Jacoby in Chestnut 

(1978). Konec sedemdesetih let sta svoja spoznanja zaokrožila in predlagala, da je edini način 

za obravnavanje resnične zvestobe eni znamki poglobljeno proučevanje prepričanj 

uporabnikov, njihovih čustev in stališč ter namenov glede izbrane znamke. Avtorja sta 

predlagala, da mora potrošnik, zvest eni znamki, izpolnjevati naslednje pogoje:  

- O blagovni znamki mora biti najprej dobro informiran. Verjeti mora v prioritetno znamko 

in biti tako prepričan, da se kljub ponudbi konkurence, odloči zanjo. 

- Prioritetna znamka mu mora ugajati tako močno, da si kljub konkurenci o njej izoblikuje 

jasen čustveni odnos. 

- Ko napoči čas nakupne odločitve, se uporabnik brez oklevanja odloči za nakup prioritetne 

znamke. 

Sicer pa sta avtorja že v sedemdesetih letih opozorila na nedorečenost in zmedo, ki je vladala 

na področju proučevanja zvestobe blagovni znamki. Večina študij se je v tistem času ukvarjala 

z opredeljevanjem odnosov med uporabljenimi merili za merjenje zvestobe znamki in ostalimi 

spremenljivkami (Moškotelec 2008; Walter, Cleff in Chu 2013). V razpravah sta opozorila na 

pomanjkanje resnega metodološkega pristopa, ki vključuje empirično preverjanje 

konceptualnih izhodišč z uporabo vseh relevantnih merskih instrumentov. 

Reynolds, Darden in Martin (1974, po Moškotelec 2008) so zvestobo znamki opredelili kot 

kontinuum oziroma večdimenzionalni konstrukt, ki vsebuje časovno dimenzijo in ga je mogoče 

uporabljati na različnih ravneh agregiranja. Uporabnike razvrščajo od nizke do visoke stopnje 

zvestobe. To pomeni, da vsak od uporabnikov izkazuje nizko ali visoko stopnjo zvestobe 

praktično vsem izdelkom ali storitvam, ki jih uporablja. 
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Manj odmeven pristop k razvrščanju uporabnikove zvestobe je kasneje uporabil tudi Henry 

Assael (1992). Podobno kot Brown je identificiral štiri tipe zvestobe, in sicer: kompleksno 

zvestobo, disonančno zvestobo, zvestobo iz navade in azilno zvestobo. 

Dve leti kasneje sta dokaj nov pristop k razvrščanju zvestobe uporabnikov predstavila Dick in 

Basu (1994). Bistvo njunega prispevka je razprava o relativnih stališčih in ponovnih nakupih. 

Čeprav avtorja poudarjata, da je pri razvoju zvestobe treba upoštevati tako vedenje kot stališča, 

vendarle priznavata, da pri opredelitvi zvestobe kot jasnega in prepoznavnega psihološkega 

konstrukta obstojijo težave. V modelu, ki sta ga oblikovala, upoštevata tako dimenzijo stališč 

kot vedenjsko dimenzijo (po Moškotelec 2008). Zvestobo opredeljujeta kot razmerje med 

relativni stališči in ponovnimi nakupi (slika 2). 
 

  PONOVNO NAKUPOVANJE 

  visoko nizko 

RELATIVNO 

STALIŠČE 

močno dejanska zvestoba prikrita zvestoba 

šibko lažna zvestoba nezvestoba 

Slika 2: Razvrstitev zvestobe po Dicku in Basuju 

Vir: Dick in Basu 1994, 104. 

Dejanska zvestoba znamki obstaja le v primeru, ko uporabniki razvijejo tudi močna relativna 

stališča glede znamke. Če so relativna stališča šibka, gre za lažno zvestobo, ki je izražena kot 

navidezna zvestoba in ne bo trajala daljši čas. Avtorja hkrati predlagata tudi model, ki nazorno 

kaže razvoj uporabnikove zvestobe in vključuje dejavnike, ki vplivajo na razvoj stališč in 

oblikujejo posledice zvestobe (slika 3). 

 

Slika 3: Integrativni model zvestobe uporabnikov 

Vir: Dick in Basu 1994, 108. 
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Na obravnavanje problematike, povezane z razvojem zvestobe blagovni znamki, je 1994 bistro 

opozorila Glanzova. Avtorica je izhajala iz izhodišča, da je treba obravnavati zvestobo 

uporabnikov kot individualni koncept. V središču problematike je posameznik in ne skupina 

uporabnikov, zato je potreben zasuk v razmišljanju. Zvestobe ni mogoče graditi skupinsko, pač 

pa jo je treba obravnavati z individualnim pristopom. Avtorica izpostavlja, da enaka obravnava 

uporabnikov prinaša različno zadovoljstvo, kar pomeni, da je treba uporabnike obravnavati 

različno, da bi lahko zaznali enako zadovoljstvo (Moisescu 2006). To potrjuje, da imajo 

posamezni potrošniki individualna pričakovanja in potrebe. 

Nič manj zanimiv ni prispevek Rowleyeve in Davesove (2000). Avtorici sta proučili predhodne 

podobne prispevke, še posebej klasifikacijo Dicka in Basuja (1994), se osredotočili na 

nezvestobo uporabnikov in v razpravo uvedli pojem negativnih stališč. Njun pristop se sestoji 

iz naslednjih dveh komponent. Gre za: 

- stališče, ki je lahko neaktivno ali negativno, 

- vedenje, ki je prav tako lahko neaktivno ali negativno. 

Pojmovanje inertnosti ali neaktivnega stališča avtorici povezujeta s situacijo, ko je uporabnik 

pasiven. Ne trudi se vplivati na druge, njegovo vedenje pa rezultira v nakupu ali tudi ne. Povsem 

drugačna je situacija, povezana z negativnim stališčem uporabnika. Tu je mogoče pričakovati, 

da bo uporabnik svoja negativna stališča razširjal med drugimi ljudmi. Z negativnim vedenjem 

pa je povezano dejstvo, da uporabnik ne bo več kupoval določene blagovne znamke. Na osnovi 

teoretičnih pojasnil sta avtorici razdelili nezvestobo v štiri skupine: 

1. skupina nezvestobe: Prosta nezvestoba 

V tej skupini so uporabniki, ki so nevtralni in nezainteresirani. Nikoli niso kupovali blagovne 

znamke, vendar se to lahko spremeni. Razlogi za to so številni. Morda ne poznajo znamke, ta 

ne ustreza njihovim potrebam ali pa storitev ni znotraj njihovih nakupnih zmožnosti. V to 

skupino se pogosto uvrščajo mladi, ki se še ne zavedajo obstoja določenih znamk in še nimajo 

močneje izoblikovanih nakupovalnih navad. 

2. skupina nezvestobe: Zmotena zvestoba 

Sem sodijo uporabniki, ki zaradi negativnih izkušenj z znamko dvomijo v lastne predstave o 

blagovni znamki. Negativne izkušnje se lahko pojavijo kot posledica napak, slabih storitev ali 

pa so rezultat primerjave znamke s konkurenco. Rowleyeva in Davesova (2000, po Moškotelec 

2008) svetujeta, da uporabnikov v tej skupini, kljub negativnim izkušnjam, ki jih izražajo, ne 

smemo pustiti ob strani. Treba je najti način in jih opogumiti, tako da bodo ponovno postali 

zvesti. 

3. skupina nezvestobe: Razočaranje 

V to skupino so zajeti uporabniki, ki so bili zvesti znamki, vendar so zaradi najrazličnejših 

okoliščin postali manj zvesti. Blagovne znamke ne kupujejo več, verjetno pa bodo tako ravnali 

tudi v prihodnje. Kljub temu pa zaradi preteklih pozitivnih izkušenj z znamko o njej ne izražajo 
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negativnih stališč. So nevtralni. Taka situacija je lahko posledica določenih negativnih izkušenj, 

pozitivnih izkušenj s konkurenčno znamko ali pa gre za vpliv sprememb v uporabnikovih 

zahtevah. 

4. skupina nezvestobe: Prekinjena zvestoba 

Sem sodijo bivši uporabniki, ki izražajo strogo negativna stališča in prav tako vedenje do 

blagovne znamke. Jones in Sasser (1995, po Moisescu 2006) jim pravita kar »teroristi«. Ti 

uporabniki se zaradi doživete izredno negativne in grenke izkušnje močno trudijo, da lastna 

negativna stališča do znamke prenašajo na druge uporabnike.  

Enega od najbolj konsistentnih in zato odmevnih ter verjetno najbolj citiranih pristopov je 

predstavil David A. Aaker (1991, 39). Zvestobo blagovni znamki je opredelil takole: »Zvestoba 

blagovni znamki predstavlja zadnji, a vendar izjemno pomemben element koncepta premoženja 

blagovne znamke v očeh potrošnika … Je merilo predanosti, ki ga ima potrošnik do blagovne 

znamke. Pove nam, kako verjetno bo potrošnik zamenjal blagovno znamko, še zlasti takrat, 

kadar se ta spreminja bodisi cenovno bodisi z vidika značilnosti produkta. Večja kot je zvestoba 

blagovni znamki, manjša je dovzetnost potrošnikov za sporočila konkurenčnih znamk.« 

Uporabnike je z vidika zvestobe znamki razvrstil v pet skupin in oblikoval tako imenovano 

piramido zvestobe (slika 4).  

 

Slika 4: Aakerjeva piramida zvestobe 

Vir: Aaker 1991, 40. 

Za vsako opredeljeno raven je opisal značilnosti vedenja uporabnikov in izpostavil izzive, ki 

jih ta prinaša strokovnjakom trženja z vidika prepričevanja uporabnikov, da spremenijo vedenje 

in prestopijo v višjo raven. Čim večje je število uporabnikov v najvišji ravni piramide, tem bolj 

učinkovita je politika prepričevanja uporabnikov. 

predani 
uporabniki

uporabniki, 
navezani na znamko

zadovoljni uporabniki

uporabniki, ki kupujejo iz navade

indiferentni in nezvesti uporabniki
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Hkrati z razvrščanjem uporabnikov glede zvestobe blagovni znamki je tako tržnike kot 

raziskovalce ves čas zanimalo, kako se zvestoba razvija in kaj jo pogojuje. Raziskovalci 

(Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Aaker in McLoughlin 2010; Zarantonello in Schmitt 

2010; Talat idr. 2012; Walter, Cleff in Chu 2013; Zohaib idr. 2014; Farah in Sherwani 2015) 

opredeljujejo zvestobo uporabnikov kot konstrukt več dimenzij, ki vključujejo komponente 

človekovih odnosov. Strinjajo se, da razvoj zvestobe znamki poteka podobno kot razvoj 

zvestobe v katerem koli drugem odnosu ter da jo je mogoče meriti z vrsto manifestnih 

indikatorjev. 

Raziskovanje zvestobe blagovni znamki se je razvijalo počasi in po fazah. Prijemi raziskovanja 

so najprej vključevali eno komponento (splošna zvestoba), postopoma so se osredotočili na dve 

komponenti (vedenjska, odnosna), zadnja leta pa je pozornost raziskovalcev usmerjena na štiri 

komponente (kognitivna, afektivna, konativna, akcijska) zvestobe. Pred letom 1970 so se 

raziskovalci na področju trženja osredotočali na vedenjsko razsežnost zvestobe, izraženo v 

številu in pogostosti ponovljenih nakupov (Bobalca, Gatej in Ciobanu 2012). Postopoma so 

dodali še odnosno komponento, ki je sčasoma prerasla v raziskovanje psiholoških vidikov 

zvestobe (Kuusik 2007; Bobalca, Gatej in Ciobanu 2012).  

Raziskovalci so razvili tako imenovane konstrukte, ki so vključevali merjenje stopnje zaupanja 

in zavedanja blagovne znamke, proučevali so asociacije, povezane z blagovno znamko ter 

zaznano kakovost znamke. Eden od bolj analiziranih konstruktov je bil osredotočen na 

proučevanje »osebnosti znamke« (Aaker in McLoughlin 2010). Gre za koncept, po katerem 

uporabniki znamki pripišejo človeške značilnosti, običajno izražene v dimenziji iskrenosti, 

vznemirljivosti, kompetentnosti, sofisticiranosti in trdoživosti. Temu podoben je tudi konstrukt 

»vpletenosti«. Čim bolj je uporabnik vpleten (tveganje, užitek, interes in simbol), tem bolj je 

zadovoljen in zvest blagovni znamki (Arhar 2012). Ugotovitve večine tovrstnih študij kažejo, 

da vse naštete razsežnosti dolgoročno vplivajo na uporabnikovo zvestobo blagovni znamki. 

Le malo raziskovalcev pa se je osredotočilo na večdimenzionalni koncept zvestobe, ki vključuje 

kognitivno, afektivno, konativno in akcijsko komponento zvestobe (Brakus, Schmidt in 

Zarantonello 2009; Bobalca, Gatej in Ciobanu 2012). Zadnja leta so ti napori raziskovalcev 

prerasli v koncept izkušenj z blagovno znamko, ki je na področju trženja zbudil precej 

pozornosti. Tržniki so spoznali, da je razumevanje uporabnikovih izkušenj z znamkami v 

primerjavi z drugimi konstrukti eno od najpomembnejših izhodišč razvoja strategij trženja 

dobrin in servisov. 

Izkušnje uporabnikov temeljijo na njihovem zaznavanju, tako zavestnem kot podzavestnem, 

celovitih odnosov, povezanih z določeno blagovno znamko. Izkušnje uporabnika so sestavljene 

iz številnih praks oblikovanja in odzivanja na interakcije s ponudniki z vidika doseganja 

uporabnikovih pričakovanj (Palmer 2010). Izkušnja posledično močno vpliva na zadovoljstvo 

in zvestobo uporabnika. Pogosto je vpliv pozitivne izkušnje celo tak, da uporabnik lahko 

postane navdušen zagovornik proizvodov in storitev določene blagovne znamke. 
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Pozitivna izkušnja daje uporabniku moč (ga opolnomoči), da izbira med konkurenčnimi 

podjetji, ki ponujajo različno kakovostne izdelke in storitve. Ena od študij (Rawson, Duncan in 

Conor 2013) kaže, da bi 80 odstotkov ameriških uporabnikov plačalo več za tiste izdelke in 

storitve, s katerimi imajo pozitivne izkušnje. Ni presenetljivo, da postajajo izkušnje 

uporabnikov naslednje »bojno polje konkurenčnosti« (Palmer 2010; Rawson, Duncan in Conor 

2013). O pomembnosti uporabnikovih izkušenj poroča tudi Call Center Executive Priorities 

(2015).  Poročilo izpostavlja, da je v letu 2014 vlagalo v izkušnje uporabnikov kar 68 odstotkov 

podjetij. To kaže, da postaja področje izkušenj uporabnikov izredno pomembno področje 

investiranja. 

Rawson, Duncan in Conor (2013) navajajo sedem temeljnih razlogov, ki pojasnjujejo pomen 

uporabnikove izkušnje. Gre za: 

1. Izboljšanje zadovoljstva uporabnikov. 

2. Ponovljene nakupe in ohranjanje zvestobe uporabnikov. 

3. Možnost povečanja števila uporabnikov kot zagovornikov blagovne znamke. 

4. Odpravljanje težav uporabnikov. 

5. Ustvarjanje konkurenčne prednosti. 

6. Večja prodaja in povišanje prihodkov. 

7. Razvijanje dobrih odnosov z uporabniki. 

Številni avtorji (npr. Pulido, Stone in Strevel 2014; Manning in Powers 2015) so prepričani, da 

se bo v naslednjih treh letih vse več podjetij preusmerilo na koncept zagotavljanja in 

upoštevanja izkušenj, prilagojenih posameznim uporabnikom. To jim lahko prinese dobre 

prihodke in dobiček. Tisti, ki bodo izkoristili sodobno tehnologijo za komuniciranje z 

uporabniki in vplivali na to, da bodo njihova pričakovanja dosežena, morda celo presežena, 

bodo zmagovalci v novih poslih. 

Pomemben prispevek k temu je leta 2009 prispeval zlasti Brakus s sodelavci. V nasprotju s 

številnimi avtorji, ki različne dimenzije utemeljujejo zgolj na osnovi literature, so v resni 

empirični študiji ekstrahirali štiri dobro definirane faktorje in opredelili razsežnosti, ki vplivajo 

na uporabnikove izkušnje z znamko. Gre za: 

- senzorno, 

- čustveno, 

- vedenjsko in 

- intelektualno razsežnost. 

Ker je bila vsaka dimenzija testirana s tremi indikatorji (vsi z visokimi projekcijami), ki merijo 

intenzivnost uporabnikove izkušnje z znamko, so avtorji oblikovali sklep, da se izkušnje z 

znamko oblikujejo na osnovi spodbud, ki sestavljajo »subjektivni, notranji uporabnikov odziv 

na reakcijo« (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009, po Walter, Cleff in Chu 2013, 131). Sem 

sodijo na primer senzacije, občutki in kognicije ter reakcije na vedenje. Lahko sklepamo da je, 

še zlasti zato, ker so študije drugih avtorjev (npr. Walter, Cleff in Chu 2013) potrdile 
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zanesljivost predstavljenega pristopa, intenzivnost uporabnikove izkušnje z znamko močnejši 

napovedovalec aktualnega nakupnega vedenja in zvestobe znamki kot pa zgolj zadovoljstvo 

uporabnika (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009). Te ugotovitve so se še posebej razveselili 

tržniki, saj jih je zelo konkretno usmerila k iskanju odgovora na vprašanje, kako in s čim vplivati 

na izboljšanje uporabnikovih izkušenj z znamkami. Hkrati pa se je postavilo tudi vprašanje 

glede možnosti ocenjevanja in načrtovanja tega procesa. 

Razumska, čustvena in vedenjska zvestoba so torej tri esencialne komponente tradicionalno 

pojmovane odnosne zvestobe. Vse tri komponente skupaj sestavljajo faktor višjega reda, ki se 

imenuje odnosna zvestoba in vodi do »prave« vedenjske zvestobe. Zvestoba se ne pojavi 

iznenada, pač pa se razvija postopno. Gre za proces, v katerem se hkrati s pozitivnimi 

izkušnjami krepi uporabnikovo zadovoljstvo in zaupanje blagovni znamki. Razvoj poteka skozi 

določene faze razvoja. V vsaki od faz je odnos uporabnika do blagovne znamke bolj 

ponotranjen in trden. Bolj kot je uporabnik navezan na podjetje oziroma na blagovno znamko 

in bolj kot je ta navezanost ponotranjena, težje ga je prepričati, da odide drugam. Skratka, zvest 

uporabnik predstavlja najboljšo evalvacijo blagovne znamke in pomembno determinanto 

dolgoročne dobičkonosnosti (Liu 2007). 

Proces odločanja vedno poteka na razumski in čustveni ravni. Odločitev uporabnika za nakup 

je običajno kombinacija obeh komponent, pri čemer čustvena pogosto prevlada nad razumsko. 

Odločitev uporabnika pa je odvisna tudi od okoliščin. Ko se uporabnik odpravlja po 

vsakodnevnih nakupih, ravna drugače kot pri manj pogostih, a večjih nakupih. Enkrat gre za 

vedenjsko zvestobo, drugič pa bolj za čustveno oziroma s stališči povezano zvestobo. Moisescu 

(2006) trdi, da je zvest uporabnik tisti, ki : 

- se redno vrača k podjetju oziroma blagovni znamki, 

- pretežen del nakupov opravi pri istem podjetju oziroma se odloča za isto blagovno znamko, 

- daje podjetju in blagovni znamki prednost pred konkurenco, 

- se dolgo vrača in vztraja pri blagovni znamki ter se ne pusti premotiti tržnim vabam 

konkurence in 

- je pripravljen svojo blagovno znamko priporočati drugim. 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na zvestobo blagovni znamki 

Na zvestobo blagovni znamki vpliva več dejavnikov. Damjan in Možina (2002, po Arhar 2012, 

41) jih delita na: 

1. Značilnosti izdelka. 

2. Značilnosti kupcev. 

Avtorja členita značilnosti izdelka na vrsto izdelka, vpletenost potrošnika in na konkurenco. 

Pomen vrste izdelka je osredotočen na dejstvo, da bodo uporabniki najprej sploh opazili 

blagovno znamko. Vpletenost uporabnika v nakup se nanaša na izhodišče, da je stopnja 
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zvestobe znamki lahko zelo velika, a je vpletenost v nakup majhna. Konkurenca podobnih 

blagovnih znamk pa vpliva na upad zvestobe določeni blagovni znamki. 

Na zvestobo blagovni znamki pa seveda vplivajo tudi značilnosti uporabnikov oziroma 

potrošnikov. Gre za:  

1. Demografske značilnosti, med katere lahko uvrstimo spol, starost, izobrazbeno raven, 

zaposlitev in premoženjsko stanje. 

Demografski profil uporabnikov je na splošno obetajoč, zato ne preseneča število študij, ki 

obravnavajo to problematiko. Demografija običajno zagotovi dovolj informacij o ključnih 

značilnostih različnih skupin uporabnikov oziroma potrošnikov. Kristinsdottir (2010) pravi, da 

kreira »mentalno sliko« tega hipotetičnega agregata, saj tržniki potem lahko govorijo o takih in 

drugačnih značilnostih moških oziroma žensk, starejših oziroma mlajših, bolj ali manj 

izobraženih, premožnejših itd. Res pa je tudi, da so rezultati teh študij zelo različni in 

nekonsistentni. Študije so namreč opravljene v različnih državah, pri čemer velika razhajanja 

običajno odigrajo kulturne razlike, ki vplivajo na zaznave, vrednote in ravnanje ljudi. To tržniki 

dobro vedo. V nekaterih državah (npr. Kitajska, Indija …) ljudje bolj poudarjajo pomen 

slikovnih sporočil, tako da ima podoba produktov velik vliv na njihove nakupne odločitve. 

Ljudje z nakupom določene blagovne znamke izražajo svoj socialni status, razlika pa je tudi 

med ljudmi, ki živijo v bolj individualističnih oziroma kolektivističnih družbah. 

Setlow (2002) je ugotovil, da starost ne vpliva na zvestobo znamki. Z njim se strinjajo tudi Chi,  

Gursoy in Qu (2009). Povsem nasprotno pa ugotavljajo Ramli, Hadzli in Rashidi (2013) ter 

sporočajo, da ljudje z leti ustvarjajo globlje odnose z znamkami, saj so glede tega bolj zvesti 

družinski tradiciji. Pri tem se jim pridružujejo tudi drugi avtorji (Hofmeyr in Rice 2003; Liu 

2007; Shehzad in Moosavi 2013). Njihove študije kažejo, da je starost z vidika zvestobe znamki 

pomembna in da so mlajši uporabniki manj zvesti znamkam kot starejši. Lisa Wood (2004, 18) 

pa je še konkretnejša. Pravi, da: 

- so starejši bolj konservativni in manj voljni preskušati nove znamke, 

- so vrednote starejših bolj stabilne, saj izražajo večjo stopnjo zvestobe znamkam kot mlajši, 

- izbiro znamk omejuje reducirana mobilnost ljudi v poznih letih. 

Podobno pestro je z vplivom spola in izobrazbe na zvestobo znamkam. Chen, Miller in Green 

(2008) poročajo, da med spolom in zvestobo znamki ni statistično značilnih razlik, medtem ko 

je vpliv izobrazbene ravni pomemben. Ramli, Hadzli in Rashidi (2013) pa so ugotovili, da so 

premožnejši in bolj izobraženi potrošniki manj radi predani eni sami znamki. Lahko sklepamo, 

da so potem manj premožni uporabniki znamki bolj zvesti, ker si pač težje privoščijo tveganje, 

povezano z iskanjem in preskušanjem najustreznejše znamke.  

2. Sociološke značilnosti narekuje socialno okolje, v katerem živijo uporabniki. 

Laforet (2010), ki razume blagovno znamko kot »mentalni tok ali proces«, ki se ustvari v mislih 

posameznika, izpostavlja, da vsaka znamka vsebuje socialno identiteto. Uspešna je, ko in če jo 
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sprejmejo uporabniki in do nje čutijo pripadnost. O tem je prepričan tudi Shirazi s sodelavci 

(2013). Avtorji menijo, da je identiteta eden od ključnih dejavnikov trženja in temelj ustvarjanja 

uspešne znamke. Na osnovi ugotovitve, da se posamezniki izmaknejo tistim produktom, ki niso 

skladni z njihovo identiteto, zaključujejo, da nakup in uporaba znamk razlikuje socialno 

identiteto posameznika od socialne identitete drugih. Na osnovi identificiranja in razvrščanja 

posameznika se potem oblikuje skupinska identiteta. Izraža se s pomočjo skupinskega vedenja, 

ki upošteva socialno klasifikacijo in je napovedljiva. 

Podjetja, ki poudarjajo oblikovanje dobrih in dolgoročnih odnosov z uporabniki, vplivajo na 

ustvarjanje in poglabljanje njihove identitete, intenzivirajo povezanost z znamko in izboljšajo 

zaupanje, zadovoljstvo ter zvestobo znamki. 

3. Psihološke značilnosti predstavljajo vrsto mehanizmov, ki odločajo o tem, da je uporabnik 

bolj ali manj zvest določeni blagovni znamki. 

Psihološki dejavniki, ki odločajo o uporabnikovi zvestobi, vključujejo vrsto relativno 

zapletenih procesov in mehanizmov. Enega od modelov delovanja psihologije uporabnika, ki 

povezuje ugotovitve empiričnih študij in analizira individualne konstrukte, je predstavil Bernd 

Schmitt (2012). Gre za kategorizacijo znamk, za njihov vpliv, simboliko in dosegljivost. 

Predstavljeni model je razdeljen na tri ravni uporabnikove angažiranosti (osredotočenost na 

predmet, na samega sebe in socialna osredotočenost) in pet procesov (identifikacija, 

eksperimentiranje, integracija, pomembnost in povezanost). 

3.4 Merjenje zvestobe blagovni znamki 

Tematika merjenja zvestobe blagovni znamki je obširna in ni enoznačna. To kaže pregled 

literature. Kljub temu pa je mogoče izluščiti dva zaokrožena pristopa, izpostavljena in 

preverjana v različnih študijah. Prvi je osredotočen na konsistentno nakupno vedenje določene 

blagovne znamke v določenem časovnem obdobju (Mellens, Dekimpe in Stenkamp 1996; 

Moisescu 2006; Aaker in McLoughlin 2010; Arhar 2012; Walter, Cleff in Chu 2013). Gre za 

tako imenovani vedenjski pristop k zvestobi blagovni znamki in se pogosto uporablja za 

definiranje konstrukta (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Arhar 2012). Drugi pristop je 

poudarjen zlasti v novejših študijah in temelji na odnosnih komponentah ter vključuje 

psihološke vidike zvestobe (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Zarantonello in Schmitt 

2010; Walter, Cleff in Chu 2013; Farah in Sherwani 2015). 

Oba pristopa imata prednosti in slabosti. Prednosti behaviorističnega načina merjenja zvestobe 

je več. Prva je ta, da je vedenje mogoče opazovati, saj temelji na ponavljajočih se nakupih 

specifične blagovne znamke v določenem časovnem obdobju (Quester in Lim 2003, po Arhar 

2012). To potem omogoča tudi merjenje. Zbiranje podatkov, ki ga zahteva taka evalvacija, je 

cenovno ugodnejše. To še posebej velja za ponavljajoče večletne, tako imenovane 

longitudinalne študije zvestobe. Ne nazadnje pa tak pristop zagotavlja popolno primerljivost 
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ugotovitev, saj se zbrani podatki nanašajo na potrošnikovo dejansko nakupno vedenje. Nekateri 

avtorji (Mellens, Dekimpe in Stenkamp 1996; Quester in Lin Lim 2003; Arhar 2012) zato 

menijo, da je tako dobljene rezultate mogoče uporabljati za napovedovanje ali kot test 

primerljivosti in veljavnosti drugih podobnih merjenj oziroma evalvacij. 

Seveda pa ima ta pristop tudi šibke strani. Kritiki se namreč strinjajo, da gre pri predstavljenem 

pristopu za poenostavitev konstrukta (Quester in Lim 2003, po Arhar 2012). S pristopom 

namreč ni mogoče pojasniti, kako in zakaj se zvestoba blagovni znamki spreminja in prerašča 

v višjo oziroma nižjo raven zvestobe. Pristop tudi ne daje odgovorov na to, zakaj uporabniki 

večkrat kupijo produkte določene znamke. Morda gre za to, ugotavlja Arharjeva (2012), da so 

uporabniki manj vpleteni in zato kupujejo isto znamko. To pomeni, da so ponavljajoči nakupi 

posledica rutine in vztrajnosti nakupovanja, niso pa posledica zvestobe blagovni znamki. 

Največja šibkost tega pristopa torej je, da tako imenovane vedenjske študije ne ločujejo med 

rutinskimi nakupi in pravo zvestobo blagovni znamki (Mellens, Dekimpe in Stenkamp 1996; 

Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Arhar 2012). Moisescu (2006) pa še dodaja, da taki 

pristopi tudi ne razlikujejo prehajanja med znamkami in nakupi več znamk za, denimo, druge 

člane družine. 

Drugi pristop je osredotočen na psihološko dinamiko razvoja in merjenja zvestobe blagovni 

znamki. Pristop presega zgolj ponavljajoče se vzorce nakupnega vedenja in izpostavlja druge 

komponente, povezane z razvojem zvestobe. Če so se začetne »odnosne« študije osredotočale 

le na posamezne komponente (bodisi čustveno, razumsko ali vedenjsko), so novejši avtorji, 

začenši z Jacobyjem in Kynerjem (1973), povezali vse komponente in razvili modele, v katerih 

sprememba ene komponente privede do spremembe drugih dveh, vse skupaj pa vplivajo na 

intenzivnost uporabnikove izkušnje z blagovno znamko in posledično na njegovo zvestobo 

znamki. Z vidika merjenja zvestobe pa so razumski, čustveni in vedenjski procesi neodvisni 

drug od drugega in vsaka komponenta odnosa izraža unikatno varianco, ki ni sestavina drugih 

dveh (Bloemer in Kasper 1995; Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Walter, Cleff in Chu 

2013). To je konkretno izpeljal Brakus s sodelavci (2009). Predstavil je empirično validirano 

lestvico, ki meri uporabnikove izkušnje z znamko in temelji na senzorni, čustveni, intelektualni 

in vedenjski razsežnosti. Lestvica je v veliko pomoč tako raziskovalcem kot tržnikom. 

3.5 Aakerjeva piramida zvestobe in koncept izkušenj z blagovno znamko 

V raziskavi smo se naslonili na tako imenovano Aakerjevo (1991, 2010) piramido zvestobe. 

Avtor je zvestobo uporabnikov razdelil na pet ravni. Vsaka od njih predstavlja opis različno 

zvestih uporabnikov, prinaša različen trženjski izziv in zahteva različen način manageriranja 

ter izkoriščanja premoženja. V nadaljevanju predstavljamo opis vsake od ravni zvestobe 

znamki. 



 

19 

Prvo, najnižjo, raven predstavljajo uporabniki, ki so glede znamke popolnoma indiferentni in 

niso zvesti določeni znamki. Ustrezen se jim zdi izdelek katerekoli znamke, če je le cenovno 

ugoden. Pri njihovi nakupni odločitvi igra ime določene blagovne znamke manj pomembno 

vlogo. Ta del uporabnikov lahko imenujemo »Indiferentni in nezvesti uporabniki« (Switchers, 

price sensitive, indifferent buyers - no brand loyalty). 

Druga raven vključuje uporabnike, ki so z izdelkom zadovoljni oziroma vsaj niso nezadovoljni 

do take mere, da bi zamenjali blagovno znamko. Za to tudi nimajo pravega vzroka. Običajno 

kupujejo iz navade. So pa kljub temu dojemljivi za ponudbo konkurence in jih ta lahko 

premami. So pa hkrati težko dosegljivi, ker ne čutijo potrebe po iskanju drugih znamk. Ta del 

uporabnikov lahko imenujemo »Uporabniki, ki kupujejo iz navade« (Satisfied, habitual buyers, 

- no reason to change). 

Tretja raven vključuje zadovoljne uporabnike. Ti se zavedajo, da bi jim zamenjava blagovne 

znamke, če bi se zanjo odločili, prinesla težave in tveganje, povezano z izgubo časa, denarja in 

že pridobljenih ugodnosti … Pričakujejo, da bi jim v primeru, če bi sprejeli ponudbo 

konkurence in zamenjali blagovno znamko, ta morala povrniti stroške prehoda. Ta del 

uporabnikov lahko imenujemo »Zadovoljni uporabniki« (Satisfied buyers with switching 

costs). 

Četrta raven vključuje uporabnike, ki imajo blagovno znamko resnično radi. Nanjo so čustveno 

navezani zaradi njenih simbolov, izkušenj z uporabo in zaradi zaznavanja visoke kakovosti. 

Vzrok za močno čustveno navezanost na blagovno znamko pa je včasih tudi dejstvo, da so 

blagovni znamki zvesti že daljše obdobje. Ta del uporabnikov imenujemo »Uporabniki, 

navezani na znamko« (Buyers like the brand, consider it like a friend). 

Peto raven oziroma vrh piramide predstavljajo predani uporabniki, ki so ponosni, da so znamko 

odkrili in jo uporabljajo. Znamka jim pomeni veliko. Pomembna jim je tako s funkcionalnega 

kot ekspresivnega vidika, saj izraža njihovo osebnost. Blagovni znamki zaupajo in so ji predani 

do take mere, da jo priporočajo tudi drugim uporabnikom. Uporabnike, razvrščene na peti ravni 

piramide, imenujemo »Predani uporabniki« (Committed buyers). 

Kljub opisom, ki predstavljajo dobro izhodišče za poglobljeno raziskovanje ravni zvestobe in 

pogostemu citiranju avtorja, v literaturi nismo našli dokazov o poskusih empiričnega 

preverjanja Aakerjeve konceptualne zasnove. Zato sklepamo, da so predstavljene ravni 

stilizirane (Aaker 1996; Aaker in McLoughlin 2010). Opisani načini zvestobe se vedno ne 

pojavljajo v popolni obliki in morda vsi ne izražajo značilnosti specifičnega produkta ali trga. 

Kljub temu pa koncept zagotavlja dovolj trdno izhodišče različnim pojavnim oblikam zvestobe 

in s tem možnosti vplivanja na premoženje blagovne znamke. 

Pri konstruiranju instrumentarija, s katerim smo merili zvestobo uporabnikov blagovne znamke 

Telekom Slovenije, smo upoštevati tudi koncept izkušenj. Ko uporabniki povprašujejo, izbirajo 
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in kupujejo ter uporabljajo znamke, so izpostavljeni številnim lastnostim, ki jih vsebujejo 

produkti ali storitve. Izpostavljeni pa so tudi številnim specifičnim dražljajem, povezanimi z 

znamkami. Gre za značilne barvne kombinacije, oblikovne poudarke, slogane, maskote in druge 

značilnosti znamke (Veryzer in Hutchinson 1998; Mandel in Johnson 2002). Vse to je izraženo 

kot del identitete znamke bodisi z vidika oblike izdelka bodisi tržne komunikacije. Dražljaji, 

povezani z znamko, vplivajo na nastanek notranjih reakcij in odgovorov uporabnikov. To 

imenujemo izkušnje z blagovno znamko. Gre torej za koncept subjektivnih, notranjih 

uporabnikovih odgovorov (senzacije, občutki, kognicije), izraženih v obliki vedenja. Avtorji 

(Mandel in Johnson 2002; Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009) razvrščajo izkušnje na 

senzorno, čustveno, intelektualno in vedenjsko dimenzijo. Različne blagovne znamke lahko 

izzovejo različne razsežnosti izkušenj. 

Izkušnje so povezane, vendar se konceptualno ločijo od drugih konstruktov. V nasprotju s 

predanostjo znamki izkušnja ni le čustveno odnosni koncept. Po določenem času izkušnja sicer 

lahko preraste v močne čustvene vezi, vendar so čustva le eden od notranjih izrazov oziroma 

dražljajev, ki izzovejo izkušnje. Izkušnje z znamko pa se ločijo tudi od asociacij, ki jih vzbuja 

znamka in od podobe (image) znamke (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009). Pa tudi od že 

omenjenih konstruktov, imenovanih »osebnost znamke« (Aaker in McLoughlin 2010) in 

»vpletenost« (Arhar 2012; Walter, Cleff in Chu 2013). 

Koncept izkušnje je skladen z naravo človekovega zaznavanja, izražanja in delovanja ter 

povezuje ostale konstrukte. Zato je mogoče pričakovati, da bolj ko znamka izzove večplastne 

izkušnje (na racionalni, čustveni in vedenjski ravni) uporabnika, višja bo stopnja njegovega 

zadovoljstva in posledično stopnja zvestobe blagovni znamki. Temu sledi tudi višja ocena na 

lestvici. Izkušnje z znamko so torej eden najboljših napovedovalcev vedenja uporabnikov 

(Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Walter, Cleff in Chu 2013). 

Še več. Ker izkušnje pogojujejo dražljaji, ki ustvarjajo prijetne občutke, lahko pričakujemo, da 

bodo uporabniki ponavljali dejavnosti, ki prinašajo take izkušnje. To pa pomeni, da izkušnje z 

znamkami ne vplivajo le na pretekle presoje in z njimi povezano zadovoljstvo. Vplivajo tudi na 

ponavljanje takih presoj in z njimi povezanega doživljanja zadovoljstva ter razvoja zvestobe v 

bodoče. Uporabniki bodo torej znamko radi ponovno kupovali, jo celo priporočali drugim in se 

v manjši meri odločali za alternativne znamke (Mittal in Kamakura 2001; Vogel, Evanschitzky 

in Ramaseshan 2008; Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Walter, Cleff in Chu 2013). 

Opisana izhodišča predstavljajo konceptualni okvir, na osnovi katerega smo v nadaljevanju 

razvili in predstavili metodološka izhodišča raziskave. 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA PODJETJA IN ODNOS TER RAVNANJE NJENIH 

UPORABNIKOV 

V tem poglavju natančneje predstavljamo podjetje Telekom Slovenije, d. d., njegovo vizijo, 

poslanstvo in vrednote ter njegove ključne strateške usmeritve. 

4.1 Predstavitev podjetja Telekom Slovenije, d. d. 

Zasičeni slovenski telekomunikacijski trg je visoko konkurenčen. Na njem delujejo Telekom 

Slovenije, ki je po številu uporabnikov mobilne telefonije daleč največji, sledijo Simobil, 

Telemach, Debitel (1. 6. 2016 pripojen Telekomu Slovenije), T-2 in drugi ponudniki 

telekomunikacijske dejavnosti. Njihovo poslovanje je pogojeno s številnimi dejavniki, tudi z 

vse višjimi pričakovanji uporabnikov, ki zahtevajo visoko kakovost storitev po nizkih cenah. 

Prostora za pridobivanje novih uporabnikov je vse manj, zato se ponudniki usmerjajo k 

zadrževanju obstoječih naročnikov. Telekomunikacijska podjetja se povezujejo oziroma 

združujejo. Vedo, da je enotna, celovita ponudba za fiksne, mobilne in IP storitve ena od 

strateško pomembnih ciljev za obstoj v tem zelo konkurenčnem trgu. 

Telekom Slovenije, d. d., je celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji. 

Prepoznaven je kot vodilni pri uvajanju in povezovanju novih generacij mobilnih in fiksnih 

komunikacij, sistemske integracije in računalništva v oblaku ter multimedijskih vsebin. 

Skupina Telekom Slovenije pa sodi med najbolj celovite ponudnike komunikacijskih storitev 

tudi v regiji jugovzhodne Evrope. Poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji 

deluje preko odvisnih družb tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Bosni in Hercegovini, na 

Hrvaškem in v Črni gori ter tudi v Nemčiji. Njegova dejavnost obsega fiksne in mobilne 

komunikacije, digitalne vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, 

sistemsko integracijo in računalništvo v oblaku, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih 

omrežij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju krajinskega parka Sečoveljske 

soline. 

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015 (AKOS 2016) 

izpostavlja naslednje konkretne podatke. Pomemben del trga elektronskih komunikacij še 

vedno predstavlja fiksna telefonija. Ker je trg že dobro razvit, se njena rast postopoma 

upočasnjuje. V prihodnosti bo rast mogoče ponovno vzpostaviti z novimi inovativnimi 

storitvami in poslovnimi modeli. Operaterji ponujajo fiksno telefonijo kot klasično fiksno 

telefonijo ali kot IP telefonijo. Najvišji tržni delež priključkov IP telefonije ima družba Telekom 

Slovenije, ki je kot edina družba konec četrtletja 2015 zvišala tržni delež na 36 odstotkov. 

Ostalim družbam se je tržni delež priključkov IP telefonije znižal ali je ostal nespremenjen. 

Podobna situacija je izražena na trgu mobilne telefonije. Tudi na tem področju je vodilna družba 

Telekom Slovenije. Konec leta 2015 je dosegla 46,3-odstotni tržni delež, ki pa se je med letom 
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2015 ves čas zmanjševal. Nasprotno pa je tržni delež družbe Simobil v letu 2015 konstantno 

naraščal. Leto je končala s 30,1-odstotnim tržnim deležem. Prav tako je naraščal tržni delež 

T-2, d. o. o., in konec leta 2015 dosegel 3,3 odstotka. 

Trend rasti uporabe interneta je bil opazen že v letu 2014. Narašča priljubljenost in uporaba 

zmogljivejših pametnih telefonov in tablic. Trenutno v mobilnem omrežju deluje približno 80 

odstotkov pametnih naprav. Poleg tega se mobilne naprave iz dneva v dan izboljšujejo in 

ponujajo vse več naprednih funkcionalnosti, s čimer se skokovito povečuje tudi uporaba 

mobilnega interneta. Očitno je, da se navade uporabnikov spreminjajo. Ti postajajo bolj 

zahtevni in želijo biti povezani z digitalnim svetom. 

Najvišji tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta je konec leta 2015 

zabeležila družba Telekom Slovenije. Dosegla je 34,5-odstotni delež. Sledila ji je družba 

Telemach, tržni delež pa je zvišala tudi družba T-2. Situacija je nekoliko drugačna na področju 

priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike. Na tem področju so priključke 

zabeležile vse družbe, z najvišjim tržnim deležem (47,6 %) pa se je izkazala družba T-2. Sledi 

ji Telekom Slovenije, ki je v minulem letu povečal tržni delež za 0,4 odstotke. 

Težnja razvoja elektronskih komunikacij se vedno bolj nagiba h konvergenci na ravni omrežja, 

elektronskih komunikacijskih storitev in opreme. Gre za združevanje oziroma približevanje 

obstoječih omrežij za prenos govora, podatkov in radiodifuznega omrežja. Konvergenca 

storitev operaterjem omogoča, da končnim uporabnikom ponujajo tako imenovane pakete 

storitev. Podatki o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij za leto 

2015 (AKOS 2016) kažejo, da se še vedno največji delež gospodinjstev (44 %) odloči za IP 

televizijski priključek zaradi dostopa v paketu. Drugi razlog je programska shema (18 %), na 

tretjem mestu pa sta cena in dostopnost oziroma razpoložljivost (16 %). Družba Telekom 

Slovenije je bila v zadnjem četrtletju 2015 prva, ki je uporabnikom omogočila spremljanje 

televizijskih vsebin do sedem dni nazaj. Poslovanje je zaključila z najvišjim tržnim deležem 

(52,2 %). Sledi ji družba T-2. 

Skupina Telekom Slovenije oskrbuje svoje uporabnike z inovativnimi tehnologijami. Odpira 

jim nove poslovne in osebne poti ter skupaj z njimi ustvarja okolje za razvoj družbe priložnosti. 

Z odprtostjo, prilagodljivostjo in nadgradljivostjo izdelkov, storitev in privlačnih vsebin 

uporabnikom ves čas zagotavlja učinkovito, uporabno, zanesljivo, zabavno in pogosto novo 

orodje za posel ter prosti čas. Skupina nastopa na trgu s krovno blagovno znamko Telekom 

Slovenije. Z njo celovito pokriva vse storitve, ki jih ponuja svojim uporabnikom. 

Podjetje vzpostavlja ključne elemente identitete krovne blagovne znamke z naslednjimi tržno-

komunikacijskimi aktivnostmi: 

- gradi zaupanje in odnos, 

- celovitost ponudbe, 

- ohranja najboljše omrežje, 
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- ponuja največ za denar in 

- je inovativno ter družbeno angažirano. 

Podjetje je nadaljevalo s postopnim prenašanjem moči in vrednosti blagovnih znamk Mobitel, 

SiOL in Mobi (registrirane znamke Telekoma Slovenije) na krovno znamko. Doseglo je 

zastavljene ključne indikatorje uspešnosti upravljanja blagovnih znamk, saj se je znamka 

Telekom Slovenije izoblikovala kot najbolj celovit ponudnik telekomunikacijskih storitev v 

fiksnem in mobilnem segmentu. Krovna znamka postopno pridobiva lasten profil in zavzema 

ciljni položaj. Hkrati pa podjetje tudi v prihodnje načrtuje doseganje želene identitete blagovne 

znamke s sistematičnim spremljanjem ter izboljševanjem izkušenj uporabnikov. 

Skrb za uporabnike  

Osnovno vodilo delovanja podjetja in eno njegovih temeljnih vrednot predstavlja zadovoljen 

uporabnik. Za doseganje tega cilja so aktivnosti podjetja vseskozi osredotočene na 

zagotavljanje visoke kakovostne ravni izkušenj uporabnikov. Poudarjen je vidik preprostosti in 

varnosti, ki temelji na uporabniku prijaznih in tehnološko naprednih storitvah, izdelkih ter 

vsebinah. 

Skupina Telekom Slovenije se že več let zapored uvršča med najbolj ugledna slovenska 

podjetja, v telekomunikacijski panogi pa v sam vrh. Prilagaja se potrebam in željam posameznih 

segmentov uporabnikov in zagotavlja nove storitve, produkte in vsebine po meri uporabnika. 

Med njimi izpostavljamo naslednje: 

- nadgradnja programov zvestobe na vseh področjih, kjer ti obstajajo, 

- ponudba naprednih pametnih mobilnikov za zahtevnejše uporabnike, 

- uvedba storitve SiOL Box, ki omogoča popolnoma novo uporabniško izkušnjo, 

- investicije v dograditev optičnega omrežja, 

- predstavitev mobilnika z enostavnejšim rokovanjem Mobitel Ena za starejše uporabnike, 

- prenova naročniških paketov storitev Mobitel, ki so tako bolje prilagojeni potrebam 

uporabnikov. 

Ena od značilnosti podjetja je, da omogoča stalne ugodnosti posebnim skupinam uporabnikov. 

Invalidom, študentom in uporabnikom s posebnimi potrebami zagotavlja popuste in ugodnosti 

pri paketih na področju širokopasovnega dostopa ter klasične in mobilne telefonije. Gluhi in 

naglušni imajo na voljo paket z nizko ceno SMS-ov in brezplačnimi video klici, člani 

prostovoljnih društev pa paket mobilnih storitev brez mesečne naročnine. Uporabnikom 

podjetje pomaga tudi na naslednji način:  

- Telekomova interaktivna asistentka Tia uspešno pomaga uporabnikom pri iskanju 

odgovorov na najpogostejša vprašanja in jih usmerja s pomočjo samodejnih odgovorov. 

- V Službi za tehnično pomoč uporabnikom (080 1000) je bilo v zadnjem letu obdelanih 

1.179.510 dohodnih klicev in rešenih 71 odstotkov vseh prijavljenih incidentov. 
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- Veliko energije in aktivnosti je vloženo v preventivno spremljanje delovanja, izboljšanje 

diagnostike in povečanje odzivnosti ter učinkovitosti dela. 

- Vzpostavljena je informacijska podpora CRM, ki omogoča hitrejše procese in postopke 

glede naročnikovih naročil in zahtev ter vodenje stikov z naročnikom in posredovane 

dokumentacije. 

Skrb za razvoj kakovosti 

Ena ključnih primerjalnih prednosti podjetja na vseh trgih je visoka raven kakovosti omrežja, 

storitev in dela. Poudarjeno je ohranjanje stabilne kakovosti na vseh področjih s ciljem, biti 

boljši od konkurence. V ta namen skupina nadaljuje z zagotavljanjem kakovostnih mobilnih 

storitev in nadgrajuje kakovost mobilnega omrežja, pri čemer kazalniki storitev vse bolj 

odražajo uporabniško izkušnjo. Podjetje se glede na primerjalne meritve neodvisnih institucij 

po kakovosti omrežja uvršča med vodilne operaterje v evropskem in svetovnem merilu ter 

ostaja najbolj kakovostno slovensko omrežje. Izboljšuje visoko pokritost terena v Sloveniji in 

povečuje pokritost prebivalstva z LTE/4G signalom, ki omogoča izredno visoke hitrosti 

prenosa podatkov. Ob tem se Telekom Slovenije pripravlja tudi na razvoj naslednje generacije 

telekomunikacijskih omrežij 5G ter kot edini slovenski operater sodeluje v prvem tovrstnem 

evropskem razvojnem projektu. 

V podjetju ocenjujejo, da je za uporabnike najpomembnejše naslednje: 

- Vrhunska kakovost omrežij in inovativne storitve. 

- Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno storitev. 

- Napredne in inovativne storitve, ki omogočajo odprtost, prilagodljivost in nadgradljivost 

izdelkov, storitev in privlačnih vsebin.  

- Zanesljiva, stabilna in široko razširjena omrežja. 

- Preprosto in hitro komuniciranje z nami. 

Uporabnikom ponujajo številne novosti v naboru sodobnih tehnologij in storitev, s katerimi jim 

zagotavljajo vrhunsko kakovost in dostop do najnaprednejših storitev. Z okrepljeno in ciljno 

usmerjeno prodajo ohranjajo in povečujejo zadovoljstvo uporabnikov ter izboljšujejo njihovo 

uporabniško izkušnjo. Dostop do storitev so v podjetju razširili z razvojem najsodobnejših 

omrežij. V Telekomu Slovenije se zavedajo, da so zvesti in zadovoljni uporabniki ključni za 

njihovo poslovanje, zato bodo tudi v prihodnje z njimi ustvarjali trdne vezi in jih nagrajevali z 

naprednimi oblikami telekomunikacijskega udejstvovanja. 

4.2 Vizija, poslanstvo in vrednote pri Telekomu Slovenije 

Vizija 

V Skupini Telekom Slovenije so zaupanja vreden partner svojih uporabnikov, s katerimi skupaj 

ustvarjajo družbo priložnosti. 
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Poslanstvo 

V Skupini Telekom Slovenije z inovativnimi tehnologijami navdihujejo svoje uporabnike. 

Odpirajo jim nove poslovne in osebne poti ter skupaj z njimi ustvarjajo okolje za razvoj družbe 

priložnosti. Z odprtostjo, prilagodljivostjo ter nadgradljivostjo izdelkov, storitev in privlačnih 

vsebin uporabnikom ves čas zagotavljajo učinkovita, uporabna, zanesljiva, zabavna in vedno 

nova orodja za posel in prosti čas. 

Vrednote 

Živijo z uporabnikom. Njihovo vodilo je zadovoljen uporabnik. Razumejo in spoštujejo 

njegove želje in potrebe, zato mu nudijo enostavne, uporabne in njemu prilagojene storitve. Ko 

potrebuje informacijo, nasvet ali pomoč, so tu, da jo zagotovijo. 

Zagotavljajo zanesljivost in inovativnost. S kakovostjo, zanesljivostjo, inovativnostjo in 

prilagodljivostjo uporabnikom nudijo možnost svobodne izbire pri združevanju in prepletanju 

njihovih storitev, paketov, vsebin in izdelkov. 

Ravnajo odgovorno. V družbi in okolju, kjer delujejo, se vedejo etično, srčno, odgovorno in 

trajnostno. Spodbujajo razvoj znanja, izmenjavo izkušenj, ustvarjanje inovativnih rešitev ter 

okolju in ljudem prijazno delovanje. 

Ustvarjajo povezanost. Zaposleni v Skupini Telekom Slovenije ustvarjajo v kreativnem okolju. 

Odlične rezultate dosegajo, ker so medsebojno povezani, proaktivni, izkušeni in cenijo 

podjetniško miselnost. Spoštujejo dogovore in držijo obljube. 

4.3 Ključne strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije (2016–2020) 

Konsolidacija na posameznih trgih 

Skupina Telekom Slovenije je skladno s Strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2015–2019 

že opravila konsolidacijske aktivnosti na nekaterih trgih. Z aktivnostmi konsolidacije na trgih 

bo Skupina Telekom Slovenije nadaljevala tudi v prihodnje.  

Optimizacija procesov in IT infrastrukture  

Z optimizacijo poslovnih procesov in IT infrastrukture se bo Telekom Slovenije preoblikoval v 

vitko in okretno podjetje, ki se bo tudi v prihodnje aktivno prilagajalo zahtevam in potrebam 

uporabnikov. 

Širitev optičnega dostopovnega omrežja  

Telekom Slovenije bo svoj tržni položaj utrjeval s širitvijo dostopovnega optičnega omrežja, ki 

uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo 

širokopasovnih vsebin.  
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Rast števila širokopasovnih in IPTV priključkov 

Tržni delež v segmentu širokopasovnih in IPTV priključkov bo povečal s širitvijo optičnega 

dostopovnega omrežja, s ponudbo konvergenčnih paketov in s širitvijo ponudbe storitev zunaj 

osnovne telekomunikacijske dejavnosti. 

Kadrovsko prestrukturiranje  

V Skupini Telekom Slovenije bodo nadaljevali z optimizacijo stroškov dela in zagotovili 

optimalno število zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb. 

Novi viri prihodkov  

Telekom Slovenije bo svojim uporabnikom zagotavljal širok nabor telekomunikacijskih 

storitev na enem mestu. Pri tem pa bo, ob povečevanju prihodkov od IKT storitev, svoje 

poslovanje širil tudi na nova področja.  

Finančna stabilnost 

Finančno stabilnost bo Skupina Telekom Slovenije dosegala s pravočasno zagotovitvijo virov 

za refinanciranje obveznic in zagotovitvijo ostalih potrebnih virov financiranja za ohranjanje 

likvidnosti, s spremljanjem trendov na finančnih trgih, s še večjo centralizacijo denarnega toka 

Skupine Telekom Slovenije, z vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov korporativnega 

upravljanja in učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom. 

Kakovost 

Kakovost mora ostati primerjalna prednost storitev, ki jih uporabnikom zagotavljajo družbe v 

Skupini Telekom Slovenije. Kakovost bo podjetje zagotavljalo z nadaljnjim razvojem in 

celovito ponudbo najsodobnejših storitev in rešitev. 

Družbena odgovornost  

Skupina Telekom Slovenije dejavno prepoznava priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, s 

finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispeva k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v 

katerem deluje. Kot vodilni nacionalni operater v Sloveniji in v razvoj ter prihodnost usmerjeno 

podjetje, ki svoje dosežke presoja z zadovoljstvom uporabnikov, se v podjetju zavedajo lastne 

družbene odgovornosti. Zato so v poslovanje, izdelke, storitve in vsebine družb Skupine 

Telekom Slovenije vgrajena načela trajnostnega razvoja, odgovorno pa upravljajo tudi 

ekonomske, družbene in okoljske vplive delovanja. 
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5 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

V raziskavi smo proučili področje zvestobe uporabnikov blagovne znamke Telekom Slovenije. 

Osredotočili smo se na ravni zvestobe znamki in raziskali vzorce vedenja uporabnikov znamke. 

Hkrati smo preverili, kateri demografski kazalniki vplivajo na zvestobo uporabnikov in 

predlagali, kaj je mogoče storiti, da bi izboljšali raven njihove zvestobe blagovni znamki.  

Cilji raziskave so naslednji: 

- aplicirati Aakerjevo piramido zvestobe na primeru blagovne znamke Telekom Slovenije, 

- ugotoviti ravni zvestobe uporabnikov blagovne znamke Telekom Slovenije,  

- ugotoviti povezanost demografskih dejavnikov z zvestobo uporabnikov,  

- oblikovati priporočila za razvoj in ohranjanje zvestobe uporabnikov. 

5.1 Osnovne hipoteze 

V prejšnjih poglavjih smo povedali, da je bilo področje zvestobe blagovni znamki za tržnike 

zanimivo že od nekdaj in predstavili ugotovitve nekaterih ključnih avtorjev (Aaker 1991, 1996; 

Rowley in Daves 2000; Kotler 2003; Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Aaker in 

McLoughlin 2010; Walter, Cleff in Chu 2013), ki so se ukvarjali s klasifikacijo zvestobe 

znamki. V raziskavi, v kateri smo proučevali področje zvestobe uporabnikov blagovne znamke 

Telekom Slovenije, smo se oprli na Aakerjevo piramido zvestobe. Preverili smo ali se in kako 

se opisane ravni zvestobe ujemajo z zvestobo uporabnikov Telekomovih produktov in storitev. 

Hkrati smo ugotovili porazdelitev vedenja uporabnikov po posameznih ravneh zvestobe. Prvo 

hipotezo smo zato oblikovali takole: 

H 1 - Latentna faktorska struktura je skladna z vnaprej določenimi ravnmi zvestobe. 

Druga hipoteza temelji na izhodiščih avtorjev (Hofmeyr in Rice 2003; Hong in Joby 2010; 

Sahay in Sharma 2010; Ching in Myagmarsuren 2011), ki izpostavljajo, da so ponavljajoči 

nakupi in uporaba več izdelkov iste znamke povezani z zvestobo blagovni znamki. Hipotezo 

smo opredelili takole: 

H 2 - Med uporabniki, ki uporabljajo več izdelkov in storitev TS in njihovo zvestobo blagovni 

znamki, obstoji pozitivna povezanost. 

V nadaljevanju so izpostavljena vprašanja, povezana z vplivom demografskih izhodišč na 

zvestobo znamki. Številne študije (Hofmeyr in Rice 2003; Wood 2004; Liu 2007; Chen, Miller 

in Green 2008; Sahay in Sharma 2010; Ching in Myagmarsuren 2011; Shehzad in Moosavi 

2013; Ramli, Hadzli in Rashidi 2013) kažejo, da na zvestobo blagovni znamki vplivajo kulturne 

razlike uporabnikov in je povezana z demografskimi dejavniki. Seveda pa te študije vključujejo 

uporabnike zelo različnih blagovnih znamk. Ni vseeno biti zvest, denimo, znamki prestižnega 

avtomobila ali znamki športnih copat Nike ali produktom in storitvam Telekoma Slovenije. Da 
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bi ugotovili, kako na zvestobo uporabnikov blagovne znamke Telekom vplivajo demografske 

značilnosti, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H 3 - Mlajši uporabniki so blagovni znamki TS zvesti v manjši meri. 

H 4 - Bolje izobraženi uporabniki so blagovni znamki TS zvesti v manjši meri. 

H 5 - Spol uporabnikov ne vpliva na zvestobo blagovni znamki TS.  

H 6 - Uporabniki z višjimi dohodki so blagovni znamki TS zvesti v večji meri.  

H 7 - Okolje, v katerem živijo uporabniki, ne vpliva na zvestobo blagovni znamki TS. 

Eno od komponent, ki vpliva na zvestobo blagovni znamki, predstavlja tudi uporaba in 

intenzivnost uporabe izdelkov ter storitev (Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Bobalca, 

Gatej in Ciobanu 2012). Ker na osnovi koncepta izkušenj z blagovno znamko ravnajo tudi 

uporabniki izdelkov in storitev TS, bomo preverili še naslednjo hipotezo.  

H 8 - Intenzivnost uporabe izdelkov in storitev TS vpliva na zvestobo blagovni znamki. 
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6 METODE DELA 

V tem poglavju so opisana temeljna metodološka izhodišča raziskave. Predstavljen je vzorec 

merjencev, vzorec spremenljivk in način zbiranja podatkov ter metode obdelave podatkov.  

6.1 Vzorec merjencev 

Ciljno populacijo predstavljajo uporabniki in uporabnice izdelkov in storitev Telekoma 

Slovenije. V vzorec merjencev je zajetih 200 uporabnikov blagovne znamke. Zaradi 

zagotovitve čim bolj verodostojnega vzorca smo uporabnike izbrali s pomočjo kvotnega 

vzorčenja. V vzorec smo zajeli 100 naključno izbranih moških in 100 naključno izbranih žensk 

(50 starih od 15 do 30 let, 50 starih od 31 do 45 let, 50 starih od 46 do 60 let in 50 starih nad 60 

let). Merjence smo izbrali v mestnem in podeželskem okolju. V vzorec smo uvrstili le fizične 

osebe. Večino podatkov smo zbrali s spletnim vprašalnikom, del podatkov pa pridobili z 

običajnim anketiranjem.  

6.2 Vzorec spremenljivk in način zbiranja podatkov  

Zvestobe uporabnikov blagovne znamke Telekom Slovenije ne moremo meriti same po sebi. 

Za to smo pripravili in uporabili vprašalnik. Vprašanja oziroma indikatorje v vprašalniku smo 

oblikovali tako, da smo jih čim bolj približali in prilagodili opisom vsaki od petih ravni v 

Aakerjevi piramidi zvestobe (preglednica 1). Opredeljene ravni izražajo vzorce vedenja 

uporabnikov in kažejo stopnjo njihove predanosti blagovni znamki. Gre za predane uporabnike, 

za uporabnike, navezane na blagovno znamko, za zadovoljne uporabnike, za uporabnike, ki 

kupujejo iz navade in za nezainteresirane oziroma nezveste uporabnike. 

Vsako od ravni v piramidi smo »pokrili« s šestimi vprašanji oziroma indikatorji, tako da celoten 

instrumentarij obsega 30 trditev. Nekaj indikatorjev smo modificirali na osnovi podobnih študij 

(Brakus, Schmidt in Zarantonello 2009; Talat idr. 2012; Walter, Cleff in Chu 2013; Farah in 

Sherwani 2015), nekaj pa smo jih oblikovali na novo glede na specifične značilnosti blagovne 

znamke. Pri oblikovanju indikatorjev smo upoštevali koncept izkušenj z blagovno znamko, zato 

je nabor indikatorjev za vsako raven strukturiran tako, da vključuje intelektualno, čustveno in 

vedenjsko oziroma akcijsko komponento. 
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Preglednica 1: Ravni zvestobe in indikatorji 

Opis ravni Indikatorji 

Predani uporabniki  

So ponosni, da so znamko odkrili in 

jo uporabljajo. Znamka jim pomeni 

veliko. Pomembna jim je tako s 

funkcionalnega kot ekspresivnega 

vidika, saj izraža njihovo osebnost. 

Blagovni znamki zaupajo in so ji 

predani do take mere, da jo 

priporočajo drugim. 

- Blagovna znamka TS je uveljavljena in velja za prestižno (5). 

- Če izdelkov in storitev TS ne bi bilo na voljo, se za izdelke in 

storitve drugih podobnih podjetij ne bi odločil/a (8). 

-  TS bom ostal/a zvest/a (4).  

- Uporaba izdelkov in storitev TS me spodbuja k učenju in uporabi 

novih stvari in tehnologij (16).  

- Izdelke in storitve TS priporočam tudi drugim (11). 

- TS sem izbral/a tudi zaradi donatorsko in družbeno odgovornega 

delovanja podjetja (20). 

Uporabniki, navajeni na znamko 

Blagovno znamko imajo resnično 

radi. Nanjo so čustveno navezani 

zaradi njenih simbolov, izkušenj z 

uporabo in zaradi zaznavanja visoke 

kakovosti. Vzrok za močno čustveno 

navezanost na blagovno znamko pa 

je včasih tudi dejstvo, da so blagovni 

znamki zvesti že daljše obdobje. 

- TS ponuja izdelke in storitve odlične kakovosti (23). 

- TS sem zvest, ker z uporabo njegovih izdelkov in storitev  

zadovoljim svoje potrebe (25). 

- Na izdelke in storitve TS sem bolj navezan/a kot na izdelke in 

storitve drugih podjetij (2). 

- V pogovoru z drugimi znamko TS pogosto omenjam (26).  

- Na TS sem navezan/a tudi zaradi njenega pojavljanja v medijih 

(28). 

- Bil/a bi razočaran/a, če bi blagovna znamka TS prenehala obstajati 

(29). 

Zadovoljni uporabniki 

Zavedajo se, da bi jim zamenjava 

blagovne znamke, če bi se zanjo 

odločili, prinesla težave in tveganje, 

povezane z izgubo časa, denarja in že 

pridobljenih ugodnosti. Pričakujejo, 

da bi jim v primeru, če bi sprejeli 

ponudbo konkurence in zamenjali 

blagovno znamko, ta morala povrniti 

stroške prehoda. 

- Blag. znamko TS uporabljam zaradi njene prepoznavnosti (27). 

- Izdelki in storitve TS so vredni cene, ki jo plačujem (13).  

- Za zbiranje informacij o kakovosti izdelkov in storitev drugega 

podjetja nimam časa (24).  

- Bojim se, da bi z zamenjavo operaterja izgubil/a veliko časa in 

denarja (6).  

- Učenje funkcionalnih posebnosti, povezanih z novim operaterjem, 

bi mi prineslo preveč težav (18). 

- Ob menjavi operaterja pričakujem, da mi novi ponudnik povrne 

stroške, nastale ob prehodu (15). 

Uporabniki, ki kupujejo iz navade 

Z izdelkom oziroma storitvijo so 

zadovoljni oziroma vsaj niso 

nezadovoljni do take mere, da bi 

zamenjali blagovno znamko. Za to 

tudi nimajo pravega vzroka. Običajno 

kupujejo iz navade. Čeprav so težje 

dosegljivi, ker ne čutijo potrebe po 

iskanju drugih znamk, jih konkurenca 

vendarle lahko premami.  

- Izdelki in storitve TS so podobni izdelkom in storitvam drugih 

podjetij, vendar so moje izkušnje z njimi pozitivne (1). 

- Nimam razlogov za zamenjavo TS kot izbranega operaterja (3).  

- Ponudnike telekomunikacijskih izdelkov in storitev izbiram in 

kupujem glede na trenutno situacijo in razpoloženje (22). 

- Pojavljanje TS v medijih mi ne pomeni veliko (10).  

- Ponudba TS je taka kot ponudbe drugih podjetij (9).  

- Če bi bila konkurenca bolj vztrajna in domiselna, bi me prepričala, 

da začnem kupovati njihove izdelke in storitve (7). 

Nezainteresirani in nezvesti 

uporabniki 

Glede izbire in uporabe znamke so 

popolnoma nezainteresirani in niso 

zvesti določeni znamki. Ustrezen se 

jim zdi izdelek katerekoli znamke, če 

je le cenovno ugoden. Pri njihovi 

nakupni odločitvi igra ime določene 

blag. znamke manj pomembno vlogo. 

- Pri izbiri operaterja igra njegovo ime manj pomembno vlogo (12). 

- Na TS in njegovo ponudbo nisem navezan/a (21). 

- Izdelki in storitve različnih ponudnikov (npr. TS, Simobil, Debitel 

…) so enako funkcionalni (17). 

- Na področju mobilnih telekomunikacij uporabljam izdelke in 

storitve različnih operaterjev (npr. TS, Simobil, Debitel …) (19). 

- Izbiram med blagovnimi znamkami, ki so cenovno ugodnejše (14). 

- Če bi TS dvignil ceno za približno 10 odstotkov, bi izbral/a 

drugega ponudnika mobilnih telekomunikacij (30).  
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Vprašanja v vprašalniku smo oblikovali tako, da so anketirani nanje odgovarjali z vidika 

primerljivosti z drugimi podobnimi znamkami. Anketirani so na vsako vprašanje odgovorili 

tako, da so obkrožili ustrezen odgovor na petstopenjski Likartovi lestvici (1-5). Odgovor ena 

pomeni »sploh ne drži«, dva »ne drži«, tri »niti ne drži niti drži«, štiri »drži«, pet pa »popolnoma 

drži«. Pred anketiranjem uporabnikov smo instrumentarij preskusili in opravili potrebne 

korekture. Končna oblika vprašalnika je predstavljena v prilogi 1. 

Večino podatkov smo zbrali s spletnim vprašalnikom (priloga 1). Z zbiranjem podatkov smo 

začeli 15. februarja 2016, potekalo pa je do vključno 31. marca 2016. Del podatkov smo 

pridobili s tiskanim vprašalnikom z običajnim anketiranjem. 

6.3 Metode obdelave podatkov 

Na zbranih podatkih smo najprej izračunali zanesljivost (Cronbach alpha) celotnega 

instrumentarija. Potem smo na osnovi pregleda koeficientov korelacije in koeficientov 

zanesljivosti opravili konstrukcijo novih spremenljivk, ki predstavljajo pet ravni zvestobe ter 

izračunali zanesljivost za vsako od teh. V nadaljevanju smo opravili deskriptivno in primerjalno 

analizo. S faktorsko analizo smo definirali latentno strukturo zvestobe uporabnikov in 

izračunali korelacijske koeficiente med ravnmi zvestobe ter številom uporabljenih izdelkov in 

storitev. Velikost in medsebojni odnos posameznih indikatorjev ter pomembnost in velikost 

vpliva demografskih kazalcev na zvestobo uporabnikov smo preverili s pomočjo regresijske 

analize. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Interpretacija rezultatov je opravljena po enakem vrstnem redu, kot si sledijo predlagane 

hipoteze in postopki računalniške obdelave. Vsi bistveni podatki so zaradi boljšega vpogleda v 

interpretacijo priloženi in v enakem vrstnem redu logično prikazani v preglednicah. 

7.1 Konstrukcija novih spremenljivk in zanesljivost instrumentarija 

Odločili smo se, da bomo zaradi namena naloge, zaradi obsežnosti uporabljenih indikatorjev in 

večje preglednosti podatke prikazali po posameznih ravneh zvestobe. Zato smo najprej 

pregledali indikatorje, ki opredeljujejo posamezno raven zvestobe in opravili konstrukcijo 

novih spremenljivk. Do njih smo prišli tako, da smo sešteli vrednosti indikatorjev pri posamezni 

ravni zvestobe in dobljeno vsoto delili s številom indikatorjev. Indikatorja, označena s 

številkami 1 in 3 (preglednica 2), sta bila v analizo vključena z obrnjenima (rekodiranima) 

lestvicama. Iz analize pa so bili na osnovi predhodnih analiz (koeficienti korelacije, Chronbach 

alpha) v celoti izločeni indikatorji z zaporednimi številkami 7, 12 in 15 (preglednica 2). V 

nadaljevanju je bilo konstruiranih pet novih spremenljivk, ki predstavljajo pet ravni zvestobe. 

Gre za predane uporabnike (predani), za uporabnike, navezane na znamko (navezani), za 

zadovoljne uporabnike (zadovoljni), za uporabnike, ki kupujejo iz navade (navajeni) in za 

nezainteresirane ter nezveste uporabnike (nezvesti). Prikaz konstrukcije novih spremenljivk je 

predstavljen v preglednici 2. 

Preglednica 2: Konstrukcija novih spremenljivk 

Predani 

- Blagovna znamka TS je uveljavljena in velja za prestižno (5). 

- Če izdelkov in storitev TS ne bi bilo na voljo, se za izdelke in storitve drugih podobnih 

podjetij ne bi odločil/a (8). 

- TS bom ostal/a zvest/a (4).  

- Uporaba izdelkov in storitev TS me spodbuja k učenju in uporabi novih stvari in 

tehnologij (16). 

- Izdelke in storitve TS priporočam tudi drugim (11). 

- TS sem izbral/a tudi zaradi donatorsko in družbeno odgovornega delovanja podjetja (20). 

Navezani 

- TS ponuja izdelke in storitve odlične kakovosti (23). 

- TS sem zvest, ker z uporabo njegovih izdelkov in storitev zadovoljim svoje potrebe (25). 

- Na izdelke in storitve TS sem bolj navezan/a kot na izdelke in storitve drugih podjetij (2).  

- V pogovoru z drugimi znamko TS pogosto omenjam (26).  

- Na TS sem navezan/a tudi zaradi njenega pojavljanja v medijih (28). 

- Bil/a bi razočaran/a, če bi blagovna znamka TS prenehala obstajati (29). 
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Zadovoljni 

- Blagovno znamko TS uporabljam zaradi njene prepoznavnosti (27). 

- Izdelki in storitve TS so vredni cene, ki jo plačujem (13).  

- Za zbiranje informacij o kakovosti izdelkov in storitev drugega podjetja nimam časa (24).  

- Bojim se, da bi z zamenjavo operaterja izgubil/a veliko časa in denarja (6).  

- Učenje funkcionalnih posebnosti, povezanih z novim operaterjem, bi mi prineslo preveč 

težav (18). 

- Ob menjavi operaterja pričakujem, da mi novi ponudnik povrne stroške, nastale ob 

prehodu (15). 

Navajeni 

- Izdelki in storitve TS so podobni izdelkom in storitvam drugih podjetij, vendar so moje 

izkušnje z njimi pozitivne (1). (Rekodirana) 

- Nimam razlogov za zamenjavo TS kot izbranega operaterja (3). (Rekodirana)  

- Ponudnike telekomunikacijskih izdelkov in storitev izbiram in kupujem glede na trenutno 

situacijo in razpoloženje (22). 

- Pojavljanje TS v medijih mi ne pomeni veliko (10).  

- Ponudba TS je taka kot ponudbe drugih podjetij (9).  

- Če bi bila konkurenca bolj vztrajna in domiselna, bi me prepričala, da začnem kupovati 

njihove izdelke in storitve (7). 

Nezvesti 

- Pri izbiri operaterja igra njegovo ime manj pomembno vlogo (12).  

- Na TS in njegovo ponudbo nisem navezan/a (21). 

- Izdelki in storitve različnih ponudnikov (npr. TS, Simobil, Debitel …) so enako 

funkcionalni (17).  

- Na področju mobilnih telekomunikacij uporabljam izdelke in storitve različnih 

operaterjev (npr. TS, Simobil, Debitel …) (19). 

- Izbiram med blagovnimi znamkami, ki so cenovno ugodnejše (14). 

- Če bi TS dvignil ceno za približno 10 odstotkov, bi izbral/a drugega ponudnika mobilnih 

telekomunikacij (30). 

V nadaljevanju je bila izračunana zanesljivost celotnega instrumentarija, ki smo ga uporabili za 

merjenje zvestobe blagovni znamki Telekom Slovenije. Vrednost Cronbach alpha znaša 0,488 

(27 indikatorjev in 200 enot). Ker je zanesljivost uporabljenega instrumentarija nekoliko nizka, 

smo se odločili, da bomo preverili in analizirali zanesljivost po posameznih ravneh zvestobe 

(preglednica 3). Z rekodiranjem in izločanjem neustreznih spremenljivk smo izboljšali 

vrednosti Chronbach alpha pri zadnjih treh ravneh zvestobe. Za nadaljnje izboljšanje 

zanesljivosti je potrebna modifikacija uporabljenega instrumentarija. Kljub temu ocenjujemo, 

da je z vidika metodološke korektnosti naloge zanesljivost spremenljivk 'predani' in 'navezani' 

dobra, za preostale tri spremenljivke pa zadostna (preglednica 3). S tem je upravičen tudi 

pristop, ki je osredotočen na analizo posameznih ravni zvestobe.  

Preglednica 3: Zanesljivost instrumentarija po ravneh zvestobe 

Raven Št. enot Št. indikatorjev Chronbach α 

predani 200 6 0,731 

navezani 200 6 0,822 

zadovoljni 200 5 0,630 

navajeni 200 5 0,612 

nezvesti 200 5 0,600 
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7.2 Splošni podatki iz vprašalnika 

V nadaljevanju poglejmo še osnovne značilnosti vzorca. V skladu z načrtom naloge, v katerem 

smo se zaradi čim bolj verodostojnega vzorca odločili za kvotno vzorčenje, je bilo v vzorec 

naloge zajetih 200 uporabnikov in uporabnic (100 moških in 100 žensk) izdelkov in storitev 

Telekoma Slovenije. Starostno razporeditev uporabnikov in uporabnic kaže preglednica 4. 

Preglednica 4: Starost (v letih) uporabnikov in uporabnic 

Starost Število Odstotek 

16–30 let 50 25,0 

31–45 let 50 25,0 

46–60 let 50 25,0 

61 ali več let 50 25,0 

Skupaj 200 100,0 

Merjenci in merjenke so bili dokaj enakomerno izbrani tudi glede okolja bivanja (preglednica 

5). 49 odstotkov jih je iz mestnega okolja, 51 odstotkov pa iz podeželskega okolja. 

Preglednica 5: Okolje bivanja 

Okolje Število Odstotek 

mesto 98 49,0 

podeželje 102 51,0 

Skupaj 200 100,0 

Z vidika regije stalnega prebivališča merjencev prevladuje osrednja slovenska regija (59,0 

odstotka), sledita zahodna (21,5 odstotka) in vzhodna (19,5 odstotka) regija (preglednica 6). 

Preglednica 6: Regija stalnega prebivališča 

Regija Število Odstotek 

zahodna 43 21,5 

osrednja 118 59,0 

vzhodna 39 19,5 

Skupaj 200 100,0 

Večina merjencev in merjenk je bila zaposlenih, dokaj enakomerno pa so v vzorcu zastopani 

tako upokojenci kot študentje (preglednica 7). 
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Preglednica 7: Status uporabnikov in uporabnic 

Status Število Odstotek 

študent 37 18,5 

zaposlen 116 58,0 

nezaposlen 4 2,0 

upokojenec 43 21,5 

Skupaj 200 100,0 

Merjenci in merjenke, vključeni v vzorec raziskave, so dokaj enakomerno razporejeni tudi glede 

dokončane izobrazbe (preglednica 8). 

Preglednica 8: Dokončana izobrazba uporabnikov in uporabnic (4 kategorije) 

Dokončana izobrazba Število Odstotek 

osnovna in srednja šola 49 24,5 

višja in visoka šola 58 29,0 

univerzitetna izobrazba 50 25,0 

specializacija, magisterij, doktorat 43 21,5 

Skupaj 200 100,0 

Podobno velja tudi za neto mesečne dohodke, ki smo jih za potrebe nadaljnje analize razdeli v 

tri kategorije (preglednica 9). 

Preglednica 9: Neto mesečni dohodek na uporabnika v EUR (3 kategorije) 

Neto mesečni dohodek Število Odstotek 

do 730 EUR 58 29,0 

731–1.280 EUR 76 38,0 

1.281 ali več EUR 66 33,0 

Skupaj 200 100,0 

Več kot polovica merjencev in merjenk je članov oziroma članic Telekomovega programa 

zvestobe. Podobno velja za uporabo spletnega portala »Moj Telekom«. Prekrivanje uporabe 

programa zvestobe in spletnega portala kaže preglednica 10. 

Preglednica 10: Prekrivanje programa zvestobe in uporabe spletnega portala 

Član 

programa zvestobe 

Uporablja spletni portal »Moj Telekom« 

da ne Skupaj 

da 86 (43,0 %) 22 (11,0 %) 108 (54,0 %) 

ne 21 (10,5 %) 71 (35,5 %) 92 (46,0 %) 

Skupaj 107 (53,5 %) 93 (46,5 %) 200 (100,0 %) 
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Z vidika nadaljnje analize podatkov je pomemben tudi pregled uporabe vrste izdelkov in 

storitev Telekoma Slovenije (slika 5, preglednici 11 in 12). Podatki kažejo, da večina vključenih 

respondentov uporablja mobilno telefonijo in IP televizijo, kupuje mobilne telefone in druge 

naprave ter uporablja fiksni internet. 

Preglednica 11: Uporaba izdelkov in storitev Telekoma Slovenije 

Izdelek/storitev da ne Skupaj 

mobilna telefonija 164 (82,0 %) 36 (18,0 %) 200 (100,0 %) 

fiksna telefonija 119 (59,5 %) 81 (40,5 %) 200 (100,0 %) 

mobilni internet 122 (61,0 %) 78 (39,0 %) 200 (100,0 %) 

fiksni internet 139 (69,5 %) 61 (30,5 %) 200 (100,0 %) 

nakup mobitela in/ali drugih naprav 143 (71,5 %) 57 (28,5 %) 200 (100,0 %) 

IP televizija in zabava  148 (74,0 %) 52 (26,0 %) 200 (100,0 %) 

 

 

Slika 5: Uporaba izdelkov in storitev Telekoma Slovenije 

Preglednica 12 in slika 5 kažeta intenzivnost uporabe izdelkov in storitev. Podatki kažejo, da 

64 odstotkov merjencev uporablja štiri, pet ali šest izdelkov oziroma storitev. Ker je za 

nadaljnjo analizo pomembna tudi ta komponenta, smo tudi tu oblikovali novo spremenljivko, 

imenovano »intenzivnost uporabe«. 

Preglednica 12: Intenzivnost uporabe izdelkov in storitev Telekoma Slovenije 

Število izdelkov in storitev Število Odstotek 

1 izdelek/storitev 16 8,0 

2 izdelka/storitvi 26 13,0 

3 izdelki/storitve 30 15,0 

4 izdelki/storitve 27 13,5 

5 izdelkov/storitev 37 18,5 

6 izdelkov/storitev 64 32,0 

Skupaj 200 100,0 
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Slika 6: Intenzivnost uporabe izdelkov in storitev Telekoma Slovenije 

Poprečno število uporabljenih izdelkov in storitev je 4,18 (standardni odklon je 1,685). 

7.3 Razlike med skupinami 

Da bi preverili razlike med skupinama članov in nečlanov programa zvestobe Telekoma 

Slovenije, smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Z njim ugotavljamo obstoj statistično 

pomembnih razlik med dvema neodvisnima skupinama. Če pogledamo razlike v aritmetičnih 

sredinah med uporabniki, ki so člani programa zvestobe in uporabljajo spletni portal »Moj 

Telekom« ter tistimi, ki niso člani in ne uporabljajo portala, vidimo, da se uporabniki od 

neuporabnikov statistično značilno ločijo skoraj v vseh ravneh zvestobe (preglednici 13 in 14). 

Rezultati kažejo, da so člani programa zvestobe in uporabniki spletnega portala predani in 

navezani uporabniki Telekomovih izdelkov in storitev. 

Preglednica 13: Primerjava povprečij med člani programa zvestobe in preostalimi 

 
Sem član programa zvestobe t-test za neodvisne vzorce 

da (n=108) ne (n=92) t sig. (2-delna) 

predani 3,16 2,75 4,609 0,000 

navezani 3,44 2,91 4,858 0,000 

zadovoljni 2,96 2,75 2,156 0,032 

navajeni 2,57 2,94 -4,045 0,000 

nezvesti 3,08 3,43 -3,618 0,000 

intenzivnost uporabe 4,88 3,35 7,032 0,000 

To še dodatno potrjuje ugotovitev, da boljša informiranost in pogosto kontaktiranje z 

uporabniki izdelkov in storitev odločilno vpliva na njihov odnos do blagovne znamke ter 

posledično na raven zvestobe. Velja pa tudi obratno. 
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Preglednica 14: Primerjava povprečij med uporabniki spletnega portala in preostalimi 

 Uporabljam »Moj Telekom«. t-test za neodvisne vzorce 

 da (n=107) ne (n=93) t sig. (2-delna) 

predani 3,09 2,83 2,822 0,005 

navezani 3,38 2,98 3,644 0,000 

zadovoljni 2,89 2,84 0,494 0,622 

navajeni 2,59 2,91 -3,648 0,000 

nezvesti 3,04 3,47 -4,405 0,000 

intenzivnost uporabe 4,84 3,41 6,512 0,000 

Nadaljujemo s primerjavo enakosti povprečij glede na spol, starost, status uporabnika, doseženo 

izobrazbo, neto mesečni dohodek, okolje in regijo stalnega prebivališča (preglednice 15 do 21). 

Preglednica 15 kaže, da se po spolu značilno ločijo le predani uporabniki in uporabnice. 

Vrednosti so precej višje pri ženskah, kar pomeni, da so te bolj zveste uporabnice Telekomovih 

izdelkov in storitev. 

Preglednica 15: Primerjava povprečij glede na spol 

 
Spol t-test za neodvisne vzorce 

m (n=100) ž (n=100) t sig. (2-delna) 

predani 2,85 3,10 -2,697 0,008 

navezani 3,11 3,28 -1,598 0,112 

zadovoljni 2,80 2,93 -1,268 0,206 

navajeni 2,77 2,70 0,776 0,439 

nezvesti 3,25 3,23 0,236 0,813 

intenzivnost uporabe 4,21 4,14 0,293 0,770 

Povsem drugačno sliko kaže primerjava starosti merjencev (preglednica 16). Tu smo merjence 

razvrstili v štiri starostne skupine, zato si s t-testom nismo mogli pomagati. Z njim lahko 

preverjamo le razlike med dvema skupinama. Zato smo uporabili metodo analize variance ali 

ANOVO, ki je podobna t-testu, le da z njo lahko primerjamo povprečja treh ali več skupin med 

seboj. Metoda s F-testom omogoča primerjavo variance povprečij med skupinami vzorcev in 

variance povprečij znotraj vzorcev (Ropret 2014). Rezultati kažejo, da se uporabniki pri 

spremenljivki starost statistično značilno ločijo v vseh starostnih kategorijah v vseh ravneh 

zvestobe (preglednica 16). Očitno je starost odločilno povezana z zvestobo uporabnikov in 

uporabnic Telekomovih izdelkov in storitev. Najbolj zvesti oziroma predani so najstarejši 

uporabniki, najmanj zvesti pa najmlajši uporabniki in uporabnice. 
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Preglednica 16: Primerjava povprečij glede na starost 

Starost predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 
intenzivnost 

uporabe 

16–30 let (n=50) 2,74 2,78 2,50 2,97 3,64 3,84 

31–45 let (n=50) 2,98 3,24 2,79 2,77 3,26 4,42 

46–60 let (n=50) 2,85 3,18 2,84 2,78 3,15 4,18 

61 ali več let (n=50) 3,32 3,58 3,31 2,43 2,91 4,26 

Skupaj (n=200) 2,97 3,19 2,86 2,74 3,24 4,18 

F-test 

ANOVA 

F 8,040 9,883 13,425 6,458 10,371 1,055 

sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,369 

Zelo podobna je situacija, povezana s statusom uporabnikov. Gre za študente, zaposlene in 

upokojence. Rezultati (preglednica 17) kažejo, da se vse tri statusne kategorije statistično 

značilno ločijo v ravnanju merjencev, povezanim z zvestobo blagovni znamki. Najbolj zvesti 

oziroma predani so upokojenci, najmanj študentje. Glede nezvestobe je slika obratna. Najbolj 

nezvesti so študentje, najmanj pa upokojenci. 

Preglednica 17: Primerjava povprečij glede na status uporabnika (brez nezaposlenih) 

Status predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 
intenzivnost 

uporabe 

študent (n=37) 2,83 2,88 2,59 2,91 3,53 3,86 

zaposlen (n=116) 2,90 3,18 2,80 2,78 3,26 4,22 

upokojenec (n=43) 3,33 3,56 3,32 2,46 2,91 4,26 

Skupaj (n=196) 2,98 3,21 2,87 2,73 3,23 4,16 

F-test 

ANOVA 

F 8,314 8,358 13,698 5,754 8,198 0,702 

sig. 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,497 

To očitno ne velja za izobrazbo merjencev. Preglednica 18 kaže, da izobrazba ni dejavnik, ki 

ločuje ravnanje uporabnikov in uporabnic, povezano z zvestobo blagovni znamki. 

Preglednica 18: Primerjava povprečij glede na doseženo izobrazbo (4 kategorije) 

Dosežena izobrazba predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 
intenzivnostt 

uporabe 

osnovna in srednja šola 

(n=49) 
2,97 3,14 2,84 2,81 3,31 3,94 

višja in visoka šola 

(n=58) 
3,00 3,21 2,89 2,73 3,30 4,16 

univerzitetna izobrazba 

(n=50) 
2,93 3,16 2,74 2,74 3,30 4,04 

spec., mag. in dr. 

(n=43) 
2,99 3,28 2,99 2,67 3,03 4,63 

Skupaj (n=200) 2,97 3,19 2,86 2,74 3,24 4,18 

F-test 

ANOVA 

F 0,107 0,260 0,993 0,363 1,648 1,477 

sig. 0,956 0,854 0,397 0,780 0,180 0,222 
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Zanimivo sliko kažejo tudi rezultati v preglednici 19. Neto mesečni dohodek značilno ločuje 

ravni zvestobe uporabnikov in uporabnic Telekomovih izdelkov in storitev. Statistična značilna 

ločitev je izražena le pri tistih navezanih uporabnikih, ki prejemajo najvišji mesečni dohodek. 

Ni presenetljivo, da ta skupina izkazuje tudi najvišjo intenzivnost uporabe izdelkov in storitev. 

Na drugi strani pa je podobno obratno stanje izraženo pri skupini nezvestih uporabnikov z 

najnižjim mesečnim dohodkom in najmanj intenzivno uporabo izdelkov ter storitev. 

Preglednica 19: Primerjava povprečij glede na neto mesečni dohodek 

Neto mesečni dohodek predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 
intenzivnost 

uporabe 

do 730 EUR (n=58) 2,92 3,03 2,69 2,87 3,44 3,84 

731–1280 EUR (n=76) 2,96 3,16 2,94 2,69 3,24 3,88 

1281 ali več EUR (n=66) 3,04 3,37 2,93 2,67 3,07 4,80 

Skupaj (n=200) 2,97 3,19 2,86 2,74 3,24 4,18 

F-test 

ANOVA 

F 0,544 3,040 2,629 1,757 4,210 7,284 

sig. 0,581 0,050 0,075 0,175 0,016 0,001 

Če pogledamo še spremenljivki okolje in regijo stalnega prebivališča, vidimo, da se v teh dveh 

komponentah ravnanje uporabnikov, povezano z zvestobo blagovni znamki, značilno ne loči 

(preglednici 20 in 21). Na meji statistične značilnosti so le zadovoljni uporabniki in uporabnice, 

višje izražene vrednosti pa se kažejo na podeželju. 

Preglednica 20: Primerjava povprečij glede na okolje 

 
Okolje t-test za neodvisne vzorce 

mesto (n=98) podeželje (n=102) t sig. (2-delna) 

predani 2,93 3,01 -0,920 0,358 

navezani 3,14 3,25 -0,957 0,340 

zadovoljni 2,77 2,95 -1,814 0,071 

navajeni 2,76 2,72 0,404 0,687 

nezvesti 3,30 3,19 1,083 0,280 

intenzivnost uporabe 4,03 4,31 -1,189 0,236 

 

Preglednica 21: Primerjava povprečij glede na regijo stalnega prebivališča 

Regija stalnega 

prebivališča 
predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 

intenzivnost 

uporabe 

zahodna (n=43) 3,07 3,27 2,87 2,66 3,13 4,37 

osrednja (n=118) 2,94 3,16 2,85 2,75 3,27 4,08 

vzhodna (n=39) 2,97 3,22 2,89 2,78 3,27 4,23 

Skupaj (n=200) 2,97 3,19 2,86 2,74 3,24 4,18 

F-test 

ANOVA 

F 0,575 0,312 0,032 0,420 0,722 0,482 

sig. 0,563 0,733 0,968 0,658 0,487 0,618 
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Uporabniki in uporabnice programa zvestobe in spletnega portala »Moj Telekom« se značilno 

ločijo od tistih, ki teh dveh komunikacijskih orodij ne uporabljajo. Boljša in sprotna 

obveščenost o možnostih izbire ter individualni pristop, povezan s čustveno in motivacijsko 

komponento, verjetno vpliva na to, da so uporabniki in uporabnice teh orodij bolj predani in 

navezani na blagovno znamko. Hkrati so manj dovzetni za ponudbe konkurenčnih znamk. Vse 

to je pri neuporabnikih omenjenih komunikacijskih orodij manj prisotno, zato so tudi zvesti v 

manjši meri. 

Poleg zgoraj opisanih razlik je, z vidika zvestobe blagovni znamki, na splošno precej obetajoč 

tudi demografski profil uporabnikov in uporabnic. Demografija namreč lahko prispeva ključne 

informacije, ki pojasnjujejo pomembne značilnosti različnih skupin uporabnikov oziroma 

potrošnikov. To je za tržnike zelo pomembno, čeprav so dobljeni rezultati zaradi različnih 

razlogov lahko zelo nekonsistentni (Kristinsdottir 2010). 

Eden od demografskih podatkov, ki smo jih v nalogi proučevali tudi mi, je spol uporabnikov in 

uporabnic Telekomovih izdelkov in storitev. Rezultati kažejo, da se po spolu ločijo le predani 

uporabniki in uporabnice, ženske pa so bolj zveste blagovni znamki kot moški. Ugotovitev sicer 

ni povsem identična z navedbami Chena, Millerja in Greena (2008), ki poročajo, da med spolom 

in zvestobo ni statistično značilnih razlik, je pa blizu. Uporabniki in uporabnice izdelkov in 

storitev Telekoma Slovenije se namreč po spolu značilno ne ločijo v vseh ostalih, na piramidi 

zvestobe opredeljenih ravneh. Dejstvo, da spol pri oblikovanju zvestobe blagovni znamki ne 

igra pomembne vloge, so potrdili tudi Chi, Gursoy in Qu (2009), nekoliko starejša študija 

Moutinha in Gooda (1995) pa kaže, da ženske izražajo večjo zvestobo storitvam, moški pa 

izdelkom. 

Povsem drugačno podobo izraža spremenljivka starost. Rezultati kažejo, da je ta demografska 

značilnost ključna za ravnanje uporabnikov in uporabnic, povezana z zvestobo blagovni 

znamki. Najbolj zvesti blagovni znamki so najstarejši uporabniki, najmanj pa najmlajši. To ni 

presenetljivo. Podobno ugotavljajo tudi Ramli, Hadzli in Rashidi (2013). Avtorji poročajo, da 

ljudje z leti razvijejo globlje odnose do znamk in ostanejo bolj zvesti tradiciji. Če imajo še 

pozitivne izkušnje z določenimi znamkami, uporaba teh postane lahko celo družinska tradicija 

(Hofmeyr in Rice 2003; Liu 2007; Shehzad in Moosavi 2013). Temu se pridružuje tudi Lisa 

Wood (2004, 18). Pravi, da so starejši ljudje bolj konservativni in v manjši meri pripravljeni 

preskušati nove znamke. Meni tudi, da so vrednote starejših ljudi bolj ustaljene in stabilne, zato 

ti v primerjavi z mlajšimi izražajo večjo stopnjo zvestobe znamkam. Izbiro znamk pa omejuje 

tudi manjša mobilnost starejših ljudi, zlasti tistih v poznih letih. 

Obratno ravnajo mlajši uporabniki. So verjetno nasploh bolj fleksibilni in nagnjeni k 

eksperimentiranju. Če jim na primer drugo podjetje ponudi podobne izdelke in storitve, jih 

verjetno z veseljem uporabljajo in preskušajo. Na njihove odločitve pa zagotovo vpliva tudi 

cena izdelkov. 
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Povsem skladen s temi ugotovitvami je tudi pregled statusnih kategorij, v katere smo razvrstili 

študente, zaposlene in upokojene. Rezultati kažejo, da uporabnike in uporabnice tudi tu 

značilno ločijo prav v vseh ravneh zvestobe. Najbolj zvesti so upokojenci, torej najstarejši, 

najmanj študentje, to je najmlajši. Glede nezvestobe je slika obratna. Najbolj nezvesti so 

študentje, najmanj upokojenci. 

Drugačno sporočilo daje izobrazbena raven uporabnikov in uporabnic Telekomovih izdelkov 

in storitev. Očitno izobrazba ni dejavnik, ki igra pomembnejšo vlogo pri ravnanju merjencev, 

povezanem z zvestobo blagovni znamki. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Chi, Gursoy in 

Qu (2009) ter Moisescu (2009). Avtorji poročajo, da izobrazbena raven nima značilnega vpliva 

na zvestobo znamki. 

Pomemben demografski kazalec predstavljajo tudi neto mesečni dohodki merjencev. Rezultati 

kažejo, da se ravnanje uporabnikov, povezano z zvestobo, z vidika dohodkov loči le v nekaterih 

ravneh zvestobe. Tisti, ki zaslužijo več, so bolj navezani na blagovno znamko. Tisti, ki zaslužijo 

manj, so bolj nezvesti. Ugotovitev ni presenetljiva in jo je mogoče komentirati. Če merjenci z 

višjimi dohodki uporabljajo funkcionalno dobre izdelke in storitve ter so z njimi zadovoljni, 

potem nimajo niti razloga niti časa za iskanje drugih izdelkov in za prehajanje od ponudnika k 

ponudniku. Kakovost je faktor nakupa, so zapisali v Trženjskem monitorju DMS (2010). 

Blagovni znamki ostajajo zvesti. Drugače ravnajo uporabniki z najnižjimi dohodki. Iščejo 

najugodnejše možnosti, se prilagajajo cenovno in kakovostno najbolj sprejemljivim izdelkom 

in storitvam ter nakupujejo preudarno. To je v nasprotju z nekaterimi podobnimi ugotovitvami 

tujih avtorjev. Ramli, Hadzli in Rashidi (2013) poročajo, da so premožnejši potrošniki manj 

radi predani eni sami znamki. O šibki povezanosti med prihodki in stopnjo zvestobe blagovni 

znamki poročata tudi Mishra in Prasad (2014). 

Pri razvoju in ohranjanju večje ali manjše zvestobe blagovni znamki je okolje, v katerem živijo 

uporabniki in uporabnice Telekomovih izdelkov in storitev, manj pomembno. Življenje na 

podeželju ali v mestu v katerikoli slovenski regiji pri tem ni odločilno. 

7.4 Predstavitev rezultatov testiranih hipotez 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve testiranih hipotez. Predstavitev je opravljena v takem 

vrstnem redu, kot si sledijo predlagane hipoteze. 

7.4.1 Preveritev prve hipoteze 

H 1 - Latentna faktorska struktura je skladna z vnaprej določenimi ravnmi zvestobe. 
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Številnih pojavov, zlasti v tržnem raziskovanju, ne moremo meriti neposredno. To velja tudi za 

zvestobo blagovni znamki. Zato smo si pomagali tako, da smo področje zvestobe predstavili z 

indikatorji in poskušali ugotoviti, ali lahko pojasnimo povezave med opazovanimi 

spremenljivkami z novo nemerljivo spremenljivko. Merljive spremenljivke po navadi 

imenujemo manifestne, nemerljive pa latentne spremenljivke. Ena od ustreznih metod za 

redukcijo podatkov je faktorska analiza. Z njo smo pojasnili povezanost med večjim številom 

indikatorjev zvestobe z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti.  

Preden izpeljemo faktorsko analizo moramo preveriti, ali so spremenljivke med seboj dovolj 

povezane, saj v nasprotnem primeru ne bomo uspeli z manjšim številom faktorjev uspešno 

zajeti želene informacije, ki jo vsebujejo začetne spremenljivke. Temu sta namenjena KMO 

statistika (Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti na intervalu med 0 in 1)  in 

Bartlettov test. Značilnost Bartlettovega testa, s katerim se običajno testira homogenost 

variance in domneva, da ima več neodvisnih slučajnih vzorcev z normalnimi porazdelitvami 

enako varianco, je manjša od 0,005. Na tej osnovi lahko trdimo, da so vsi podatki ustrezni in 

primerni za analizo (preglednica 22).  

Preglednica 22: Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov test  

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti vzorčenja 0,902 

 Približen Hi-kvadrat 2.506,043 

Bartlettov test sferičnosti df. 351 

 sig. 0,000 

Ekstrakcija glavnih komponent iz matrike interkorelacij spremenljivk zvestobe je z uporabo 

Guttman-Kaiserjevega kriterija določila šest značilnih korenov (preglednica 23), ki 

pojasnjujejo skoraj 61 odstotkov skupne variance sistema. Prva latentna vrednost je izčrpala 

34,1 odstotka, kar je več kot polovica celotne variance sistema. Druge lastne vrednosti so 

izčrpale od 5 do 8 odstotka skupne variance sistema spremenljivk. 

Preglednica 23: Značilni koreni matrike interkorelacij spremenljivk zvestobe 

Faktor Lastne vrednosti 

Ekstrakcija  

vsote  

kvadratov 

Rotacijska 

vsota 

kvadratov 

 Skupaj % variance kumulativni % Skupaj % variance kumulativni % Skupaj 

1 9,224 34,162 34,162 8,801 32,597 32,597 6,877 

2 2,171 8,042 42,204 1,759 6,514 39,110 6,464 

3 1,504 5,569 47,773 0,897 3,323 42,433 2,379 

4 1,260 4,667 52,440 0,701 2,595 45,029 0,939 

5 1,218 4,512 56,952 0,620 2,295 47,324 4,135 

6 1,039 3,848 60,801 0,477 1,767 49,091 1,137 

Glede na razmerje med šestimi lastnimi vrednostmi glavnih komponent je mogoče govoriti o 

obstoju splošnega faktorja zvestobe, kajti prva glavna komponenta bolje kot vse ostale izraža 
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približek k resničnemu skupnemu predmetu merjenja. Prvo glavno komponento lahko 

definiramo kot latentno dimenzijo, ki je odgovorna za pretežni del variabilnosti sistema 

spremenljivk. Na osnovi ostanka variance prve glavne komponente je opredeljena še druga, 

tretja, četrta in peta komponenta. Šesta komponenta vsebuje manjši del informacij, ki jih 

preostale komponente niso izčrpale, nizke pa so tudi projekcije oziroma faktorske uteži. Ker je 

delež pojasnjene variance le-te manjši od 5 odstotkov, je v nadaljevanju ne komentiramo.  

Latentno strukturo zvestobe blagovni znamki smo ugotovili na osnovi poševne rotacije glavnih 

komponent, ki jih dajejo glavne osi matrike interkorelacij spremenljivk, modelska (pattern) in 

strukturna matrika ter korelacije med faktorji zvestobe (preglednici 24 in 25). 

Preglednica 24: Faktorji in faktorske uteži 

Indikatorji 
Faktorji in faktorske uteži 

1 2 3 4 5 

Bil bi razočaran, če bi blagovna znamka TS prenehala obstajati. 0,615     

TS ponuja izdelke in storitve odlične kakovosti. 0,591     

Blagovno znamko TS uporabljam tudi zaradi njene 

prepoznavnosti. 
0,592     

Nimam razlogov za zamenjavo TS kot izbranega operaterja.  0,874    

TS bom ostal/a zvest/a.  -0,843    

Na izdelke in storitve TS sem bolj navezan kot na izdelke in 

storitve drugih podjetij. 
 -0,609    

Za zbiranje informacij o kakovosti izdelkov in storitev drugega 

podjetja nimam časa. 
  0,599   

Učenje funkcionalnih posebnosti, povezanih z novim 

operaterjem, bi mi prineslo preveč težav. 
  0,569   

Bojim se, da bi z zamenjavo operaterja izgubil/a veliko časa in 

denarja. 
  0,252   

V pogovoru z drugimi znamko TS pogosto omenjam.    0,365  

Na TS in njegovo ponudbo nisem navezan/a.    0,350  

Na področju mobilnih telekomunikacij izbiram izdelke in 

storitve različnih operaterjev. 
   0,215  

Izdelki in storitve različnih ponudnikov so enako funkcionalni.     0,566 

Ponudba TS je taka kot ponudbe drugih podjetij.     0,509 

Ponudnike telekomunikacijskih izdelkov in storitev izbiram in 

kupujem glede na trenutno situacijo in razpoloženje. 
    0,506 

Na prvi faktor imajo največje projekcije oziroma faktorske uteži spremenljivke, ki kažejo, da 

bi bili uporabniki razočarani, če bi blagovna znamka prenehala obstajati. Menijo, da Telekom 

Slovenije ponuja izdelke in storitve odlične kakovosti ter da znamko uporabljajo tudi zaradi 

njene prepoznavnosti. Očitno je, da jim znamka, ki jo uporabljajo, pomeni veliko, zato ji 

zaupajo in so ji predani. Faktor dokaj dobro opredeljuje predane uporabnike. 
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Drugi faktor oziroma drugo podstrukturo zvestobe blagovni znamki opredeljujejo indikatorji, 

ki izražajo le delno navezanost uporabnikov na blagovno znamko. Uporabniki sicer nimajo 

razloga za zamenjavo operaterja, ki ga uporabljajo, vendar tudi ne trdijo, da bodo znamki ostali 

zvesti. Hkrati pa na izdelke in storitve, ki jih uporabljajo, niso bolj navezani kot na podobne 

izdelke in storitve drugih podjetij. Faktor predstavlja kombinacijo zadovoljnih in navajenih 

uporabnikov.  

Tretjo latentno dimenzijo zvestobe blagovni znamki z zmernimi faktorskimi utežmi označujejo 

indikatorji, ki kažejo zadovoljne uporabnike. Ti se težje odločajo za zamenjavo znamke, ker 

zato nimajo niti časa niti denarja. Faktor opredeljuje zadovoljne uporabnike. 

Strukturo četrte latentne dimenzije definirajo indikatorji, ki izražajo uporabnike, ki so z izdelki 

in storitvami TS sicer zadovoljni in znamko v pogovoru z drugimi celo omenjajo. Na ponudbo 

TS pa niso pretirano navezani in izbirajo izdelke ter storitve različnih operaterjev. Faktor 

opredeljuje uporabnike, ki kupujejo iz navade. 

Peti faktor opredeljujejo indikatorji, ki izražajo nezainteresiranost uporabnikov glede blagovne 

znamke. Prepričani so, da so izdelki in storitve različnih ponudnikov enako funkcionalni. 

Kupujejo pač tiste, za katere se odločijo v dani situaciji. Navezanost in zvestoba blagovni 

znamki jim ne pomenita veliko. Faktor opredeljuje nezainteresirane in nezveste uporabnike. 

Preglednica 25: Korelacije med manifestnimi in latentnimi (faktorji) ravnmi zvestobe  

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 

predani 

Pearsonov kor. koef.  0,804 -0,758 0,405 0,122 -0,569 

sig. (2-delna; 0,01) 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 

N 200 200 200 200 200 

navezani 

Pearsonov kor. koef. 0,930 -0,742 0,477 0,041 -0,630 

sig. (2-delna; 0,01) 0,000 0,000 0,000 0,560 0,000 

N 200 200 200 200 200 

zadovoljni 

Pearsonov kor. koef. 0,721 -0,542 0,825 0,164 -0,490 

sig. (2-delna; 0,01) 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 

N 200 200 200 200 200 

navajeni 

Pearsonov kor. koef. -0,597 0,737 -0,332 0,202 0,740 

sig. (2-delna; 0,01) 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 

N 200 200 200 200 200 

nezvesti 

Pearsonov kor. koef. -0,614 0,634 -0,433 0,241 0,691 

sig. (2-delna; 0,01) 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

N 200 200 200 200 200 

S faktorsko analizo 27 manifestnih indikatorjev smo določili pet latentnih dimenzij, ki 

opredeljujejo pet ravni zvestobe blagovni znamki. Predstavljena latentna struktura je na eni 

strani dokaj skladna z obstoječimi teorijami o zvestobi blagovne znamke, hkrati pa so s 

precejšnjimi odstopanji in spremembami le delno potrjene vnaprej določene hipotetične ravni 

zvestobe. 
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Ker je bil merski instrumentarij skonstruiran na novo in merski postopki uporabljeni prvič, 

primerjava s količino pojasnjene variance predhodnih merjenj ni možna. Z nadaljnjimi 

raziskovanji bi bilo treba dodelati instrumentarij in povečati njegovo zanesljivost. 

Prvo hipotezo (H 1) smo potrdili le delno. 

7.4.2 Preveritev druge hipoteze 

H 2 - Med uporabniki, ki uporabljajo več izdelkov in storitev TS in njihovo zvestobo blagovni 

znamki, obstoji pozitivna povezanost. 

Druga hipoteza temelji na izhodiščih avtorjev (Hofmeyr in Rice 2003; Hong in Joby 2010; 

Sahay in Sharma 2010; Ching in Ondonchimeg 2011), ki izpostavljajo, da so ponavljajoči 

nakupi in uporaba več izdelkov iste znamke povezani z zvestobo blagovni znamki. 

V preglednici 26 predstavljamo povezanost ravni zvestobe z intenzivnostjo uporabe izdelkov 

in storitev Telekoma Slovenije. Iz preglednice lahko razberemo, da so ravni zvestobe 

medsebojno značilno povezane. Pearsonovi korelacijski koeficienti (korelacija je statistično 

značilna pri stopnji 0,01; 2-delna) so relativno visoki in dosegajo vrednosti do 0,80. Predani 

uporabniki so visoko in srednje visoko pozitivno povezani z navezanimi in zadovoljnimi 

uporabniki, negativno pa z navajenimi in nezvestimi uporabniki. Intenzivnost uporabe izdelkov 

in storitev je srednje visoko pozitivno povezana z zadovoljnimi, navezanimi in predanimi 

uporabniki. Vrednosti korelacijskih koeficientov znašajo od 0,35 do 0,45. To ne velja za 

navajene in nezveste uporabnike, pri katerih se vrednosti korelacijskih koeficientov gibljejo od 

-0,47 do -0,50. Na osnovi podatkov lahko sklepamo, da je zvestoba, navezanost in zadovoljnost 

uporabnikov in uporabnic Telekomovih izdelkov ter storitev odvisna od števila in pogostosti 

njihove uporabe. 

Preglednica 26: Povezanost ravni zvestobe in intenzivnost uporabe izdelkov in storitev 

 predani navezani zadovoljni navajeni nezvesti 
intenzivnost 

uporabe 

predani  1 0,803 0,631 -0,609 -0,579 0,447 

navezani  0,803 1 0,730 -0,694 -0,677 0,480 

zadovoljni  0,631 0,730 1 -0,526 -0,544 0,348 

navajeni  -0,609 -0,694 -0,526 1 0,670 -0,473 

nezvesti -0,579 -0,677 -0,544 0,670 1 -0,501 

intenzivnost 

uporabe 
0,447 0,480 0,348 -0,473 -0,501 1 

To ni presenetljivo. Uporaba izdelkov in storitev, še zlasti, če je ta dovolj intenzivna, povečuje 

užitek, stopnjuje zadovoljstvo in interes ter vpliva na vpletenost uporabnikov (Brakus, Schmidt 

in Zarantonello 2009; Mokhlis in Salleh 2009; Bobalca, Gatej in Ciobanu 2012; Arhar 2012). 

Vse to se odraža v večjem ali manjšem zaupanju uporabnika blagovni znamki. Raziskovalci 
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potrošnikovega vedenja so že pred desetletji razvili kompleksne teorije, ki obravnavajo 

potrošnika kot posameznika, ki zbira informacije, jih ocenjuje in sprejema odločitve 

(Zaichkowsky 1985). Pojem vpletenosti pa ni osredotočen le na produktno raven, pač pa se 

uporablja tudi v povezavi z uporabo izdelkov in storitev (Rosenbloom 2007). Uporabniki, ki 

tako rekoč vsakodnevno uporabljajo določene izdelke in storitve, so zelo vpleteni posamezniki. 

Imajo številne izkušnje in oblikovana stališča. Rezultat tega je praviloma višja stopnja zvestobe 

do izbranih blagovnih znamk (Ule in Kline 1996). 

S tem smo potrdili drugo hipotezo (H 2), s katero smo trdili, da med uporabniki, ki uporabljajo 

več izdelkov in storitev TS in njihovo zvestobo blagovni znamki, obstoji pozitivna povezanost. 

7.4.3 Preveritev tretje do osme hipoteze 

H 3 - Mlajši uporabniki so blagovni znamki TS zvesti v manjši meri. 

H 4 - Bolje izobraženi uporabniki so blagovni znamki TS zvesti v manjši meri. 

H 5 - Spol uporabnikov ne vpliva na zvestobo blagovni znamki TS.  

H 6 - Uporabniki z višjimi dohodki so blagovni znamki TS zvesti v večji meri.  

H 7 - Okolje, v katerem živijo uporabniki, ne vpliva na zvestobo blagovni znamki TS. 

H 8 - Intenzivnost uporabe izdelkov in storitev TS vpliva na zvestobo blagovni znamki. 

Da bi ugotovili, kako na zvestobo blagovni znamki Telekom Slovenije vplivajo demografske 

značilnosti merjencev in intenzivnost uporabe izdelkov ter storitev, smo preverili še zgornje 

hipoteze. To smo opravili s pomočjo regresijske analize. Z regresijskimi modeli smo preverili 

vpliv neodvisnih spremenljivk starosti, izobrazbe, spola, mesečnega dohodka, okolja in 

intenzivnosti uporabe izdelkov ter storitev na odvisne spremenljivke, ki jih predstavljajo ravni 

zvestobe blagovni znamki. Odvisne spremenljivke so manifestne spremenljivke, ki 

opredeljujejo predane, navezane, zadovoljne, navajene in nezveste uporabnike. Analiza pa nam 

je dala tudi odgovor na to, ali in kako močno vplivajo neodvisne spremenljivke na zvestobo 

blagovni znamki. Gre torej za napovedovanje vrednosti odvisnih spremenljivk na osnovi 

vrednosti neodvisnih spremenljivk.  

Pregled rezultatov kaže, da vsak od predstavljenih modelov pojasnjuje približno 30 odstotkov 

variiranja odvisne spremenljivke (R2), hkrati pa tudi, kako dobro se podatki prilegajo modelu 

(preglednice 27 do 31). Statistično značilno povezan sistem neodvisnih spremenljivk s kriteriji 

pri vseh regresijskih modelih opozarja na pomembnost vpliva demografskih značilnosti. 
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Preglednica 27: Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Predani« 

R2
pop F sig. 

0,293 14,727 0,000 

 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t sig. 

B Stand. napaka Beta 

(konstanta) 2,199 0,171 / 12,842 0,000 

Starost 0,158 0,038 0,267 4,157 0,000 

Neto mesečni dohodek  -0,007 0,020 -0,028 -0,354 0,724 

Dokončana izobrazba -0,036 0,022 -0,125 -1,650 0,101 

Intenzivnost uporabe  0,181 0,024 0,461 7,471 0,000 

Spol -0,286 0,083 -0,217 -3,455 0,001 

Okolje 0,047 0,084 0,035 0,554 0,580 

 

Preglednica 28: Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Navezani« 

R2
pop F sig. 

0,318 16,499 0,000 

 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t sig. 

B Stand. napaka Beta 

(konstanta) 1,940 0,201 / 9,637 0,000 

Starost 0,212 0,045 0,300 4,752 0,000 

Neto mesečni dohodek  0,011 0,024 0,035 0,454 0,651 

Dokončana izobrazba -0,025 0,026 -0,070 -0,948 0,344 

Intenzivnost uporabe  0,219 0,028 0,466 7,705 0,000 

Spol -0,219 0,097 -0,139 -2,253 0,025 

Okolje 0,023 0,099 0,015 0,235 0,815 

 

Preglednica 29: Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Zadovoljni« 

R2
pop F sig. 

0,251 12,119 0,000 

 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t sig. 

B Stand. napaka Beta 

(konstanta) 1,865 0,187 / 9,946 0,000 

Starost 0,237 0,042 0,377 5,693 0,000 

Neto mesečni dohodek  -0,008 0,022 -0,029 -0,368 0,714 

Dokončana izobrazba -0,003 0,024 -0,010 -0,132 0,895 

Intenzivnost uporabe  0,137 0,027 0,328 5,173 0,000 

Spol -0,137 0,091 -0,098 -1,511 0,132 

Okolje -0,074 0,092 -0,053 -0,804 0,423 
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Preglednica 30: Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Navajeni« 

R2
pop F sig. 

0,274 13,499 0,000 

 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t sig. 

B Stand. napaka Beta 

(konstanta) 3,833 0,172 / 22,290 0,000 

Starost -0,163 0,038 -0,279 -4,276 0,000 

Neto mesečni dohodek  0,023 0,020 0,090 1,138 0,257 

Dokončana izobrazba -0,005 0,022 -0,018 -0,232 0,817 

Intenzivnost uporabe  -0,185 0,024 -0,476 -7,624 0,000 

Spol 0,066 0,083 0,050 0,790 0,431 

Okolje -0,068 0,084 -0,052 -0,801 0,424 

 

Preglednica 31: Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko »Nezvesti« 

R2
pop F sig. 

0,341 18,132 0,000 

 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t sig. 

B Stand. napaka Beta 

(konstanta) 4,611 0,179 / 25,744 0,000 

Starost -0,202 0,040 -0,317 -5,100 0,000 

Neto mesečni dohodek  -0,010 0,021 -0,037 -0,497 0,620 

Dokončana izobrazba -0,000 0,023 0,000 -0,001 0,999 

Intenzivnost uporabe  -0,200 0,025 -0,471 -7,916 0,000 

Spol 0,044 0,087 0,031 0,509 0,611 

Okolje 0,011 0,088 0,008 0,125 0,901 

V vseh regresijskih modelih lahko vidimo, da starost in intenzivnost uporabe izdelkov ter 

storitev značilno vpliva na vse ravni zvestobe blagovni znamki (preglednice 27 do 31). Vpliv 

spola je značilno izražen le pri predanih in navezanih uporabnikih, medtem ko je vpliv vseh 

ostalih neodvisnih spremenljivk neznačilen. 

Starost je najmočnejši napovedovalec zvestobe pri zadovoljnih (Beta = 0,38) in navezanih (Beta 

= 0,30), nekoliko manj pri predanih uporabnikih. Podobne značilne vrednosti vpliva so izražene 

tudi pri navajenih in nezvestih uporabnikih, le da so vrednosti negativne. Pri prvih treh ravneh 

zvestobe pomenijo višje vrednosti višjo stopnjo zvestobe, pri zadnjih dveh ravneh pa višje 

vrednosti izražajo manjšo stopnjo zvestobo. To kaže tudi preglednica 16, v kateri je prikazana 

primerjava povprečij glede na starost. Drugače povedano to pomeni, da so starejši uporabniki 

bolj zvesti blagovni znamki, mlajši manj. 
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Ugotovitev ni nova. Podobno poročajo tudi drugi tuji avtorji (Wood 2004; Liu 2007; Shehzad 

in Moosavi 2013). Dejstvo je, da starejša populacija postaja eden od temeljnih uporabnikov 

izdelkov in storitev številnih podjetij. To na eni strani podjetjem prinaša izzive, na drugi pa 

vprašanja glede razvoja poslovnih modelov za sodelovanje s starejšo populacijo. Pri poslovanju 

s starejšimi ni ene splošne najboljše metode, uporabne za vse. Čeprav običajno govorimo o 

starejši populaciji kot o enotni in homogeni skupini, je realnost precej drugačna. Tako kot pri 

mladih ali katerikoli skupini so tudi potrebe starejših izjemno raznolike. Osemdesetletnik 

morda ne želi »pomoči«, bo pa reagiral, če bo ta neustrezna. Šestdesetletnik pa morda želi 

pomoč in jo bo tudi z veseljem sprejel. To pomeni, da se morajo blagovne znamke prilagajati 

izkušnjam starejših in upoštevati njihove potrebe. 

Starejši, še zlasti tisti, ki so odrasli v trdih ekonomskih časih, cenijo dobro in čisto poslovanje. 

Od mlajših se ločijo po tem, da neradi nakupujejo impulzivno, hkrati pa osebju postavljajo 

številna vprašanja. Želijo biti dobro obveščeni in ne marajo presenečenj. Zato predstavlja 

potrpežljivost in prijazni prodajni proces temeljno osnovo, ki jim daje pri izbiranju in uporabi 

izdelkov ter storitev občutek samozavesti. Starejši cenijo zlasti osebne stike. Če nekomu 

denimo po telefonu prijazno razložite, kako deluje določen izdelek ali mu po elektronski pošti 

zaželite vse najboljše za rojstni dan, dobi občutek, da ga podjetje ceni. Na tej osnovi se potem 

ustvarja in kultivira močan odnos zvestobe do blagovne znamke. S starostjo postaja vse 

pomembnejši tudi vpliv pozitivnih izkušenj. 

Podjetja že razumejo, da morajo v proces poslovanja s starejšimi vključevati prave ljudi. 

Ravnanje s starejšimi zahteva specifične spretnosti. Proces soočenja lahko poteka preko 

telefona ali agenta. Eden od že uveljavljenih načinov je na primer »zrcaljenje«. Gre za to, da s 

starejšimi ljudmi sodelujejo njihovi vrstniki. Če so na primer nasveti mlajših sprejeti bolj 

pokroviteljsko, bo pomoč in svetovanje vrstnikov učinkovala povsem drugače. Pri sodelovanju 

s starejšimi je pomembna tudi prava tehnologija. Kombinacija pravih ljudi in tehnologije je 

zagotovilo, da bodo izzivi uspešni. 

Drugo izstopajočo komponento, ki močno zaznamuje zvestobo blagovni znamki, predstavlja 

število in uporaba izdelkov ter storitev (preglednica 26). Spremenljivka značilno vpliva na vseh 

pet ravni zvestobe, hkrati pa je visoka tudi njena napovedovalna vrednost (koeficienti beta 

znašajo od 0,32 do -0,48). 

Pomen uporabnikovih izkušenj na področju trženja ni nekaj novega. Arnould in Price (1993) 

sta že pred dvema desetletjema zapisala, da doživljanje različnih emocionalnih dogodkov 

izoblikuje pri posamezniku izredne izkušnje. Gentile, Spiller in Noci (2007) pravijo, da izhaja 

uporabnikova izkušnja, ki izzove reakcije, iz vrste interakcij med uporabnikom in produktom 

oziroma storitvijo ter med organizacijo oziroma delom te organizacije. Taka izkušnja je zelo 

individualna in temelji na vključenosti različnih načinov zaznavanja. Gre za razumski, čustveni, 

senzorni, psihični in spiritualni vidik zaznavanja. Čustveni odziv, doživet ob dogodku, je 

seveda lahko pozitiven ali negativen. Če je izkušnja pozitivna, vodi do zadovoljstva uporabnika, 
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to pa normalno rezultira v zvestobi znamki. O tem poročajo številni avtorji (Brakus, Schmidt 

in Zarantonello 2009; Bobalca, Gatej in Ciobanu 2012). Na osnovi podobnega koncepta ravnajo 

tudi uporabniki in uporabnice izdelkov in storitev Telekoma Slovenije. Z vsakodnevno uporabo 

več izdelkov, ki so funkcionalni in prinašajo pozitivne izkušnje, se razvije tesen odnos med 

njimi in blagovno znamko. Odnos, temelječ na pozitivnih izkušnjah, je močan prediktor 

njihovega zadovoljstva z znamko in je posledično izražen v trajnejši zvestobi znamki. Velja pa 

tudi obratno. Negativne izkušnje, pridobljene z uporabo izdelkov in storitev Telekoma 

Slovenije, rezultirajo v nezvestobi uporabnikov in uporabnic. 

Tretjo komponento, ki je značilno izražena le pri predanih in navezanih uporabnikih, predstavlja 

spol. Ni presenetljivo, da je napovedovalna vrednost spola pri obeh ravneh zvestobe negativna. 

Čeprav so moški bolj racionalni in težje zaupajo blagovnim znamkam, ženske pa bolj radovedne 

in tudi cenovno občutljivejše (Arhar 2012), spol uporabnikov in uporabnic izdelkov in storitev 

Telekoma očitno ni dejavnik, ki odločilno vpliva na zvestobo blagovni znamki. O tem poročajo 

tudi tuji (Chen, Miller in Green 2008; Chi, Gursoy in Qu 2009) in nekateri naši avtorji (Delovec 

2005; Arhar 2012). 

Očitno je, da so demografske značilnosti, poleg psiholoških in socioloških vidikov, 

najpomembnejša komponenta, ki vpliva na zvestobo blagovni znamki. Po zadnjih podatkih 

Eurostata (2014) je Slovenija na osmem mestu najhitreje starajočih se držav Evrope. To 

podjetjem prinaša zahtevo, da določene poslovne modele prilagodijo starajoči se populaciji. 

Gre za prilagajanje ponudbe, načina in mesta prodaje, promocije izdelkov in navsezadnje tudi 

načina določanja cen. Slovenska podjetja so na področju prilagajanja poslovnih modelov 

starejši populaciji še precej neinovativna. Vprašanje je, ali se dovolj zavedajo, da bodo velike 

demografske spremembe vplivale tudi na njihovo poslovanje. Konec koncev je Slovenija del 

globaliziranega sveta, zato se procesu velikih demografskih sprememb ne bo mogla izogniti. 

Na osnovi predstavljenih ugotovitev lahko v celoti sprejmemo tretjo (H 3) in osmo (H 8) 

hipotezo. Ostale hipoteze, ki opredeljujejo vpliv izobrazbe (H 4), spola (H 5), dohodkov (H 6) 

in okolja (H 7) na zvestobo blagovni znamki, niso potrjene. 
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8 UKREPI IN STRATEGIJE ZA OBDRŽANJE UPORABNIKOV 

Uporabnikom ni všeč, ko spoznajo, da so se pri izbiri znamke napačno odločili. Še več. Izbira 

znamke temelji na veliki meri inertnosti. Tisto, kar je poznano, je udobno in pomirja. Zato 

podjetja brez jasne strategije za oblikovanje in vzdrževanje zvestobe znamki ne morejo 

oblikovati baze uporabnikov. Davis (2002) je prepričan, da je zvestobo uporabnikov mogoče 

doseči le z močnim pozicioniranjem blagovne znamke. To pa pomeni z ustvarjanjem in 

manageriranjem znamkine »edinstvenosti, kredibilnosti, trajnosti in s pozitivnimi stališči 

uporabnikov ter z razširjanjem njenih prednosti, ki ločijo produkt ali storitev od konkurence« 

(Davis 2002, 54). Nemalo avtorjev v svojih prispevkih svetuje managerjem, kaj storiti in kako 

ravnati, da bodo vplivali na povečanje zvestobe znamki. Aaker (1991, 49) jim svetuje naslednje: 

1. Uporabnike je treba spoštovati. Komunikacija z njimi mora biti pozitivna in spodbudna, 

izogibati se je treba vsem nevljudnostim in neskrbnemu ter neodgovornemu ravnanju. 

2. Podjetje mora podpirati uporabnike. Naloga managerjev je, da se z njimi redno sestajajo in 

spoznavajo njihove želje ter pobude. Najprimernejša oblika za tako komuniciranje in 

spoznavanje problemov uporabnikov so fokusne skupine. 

3. Enega od načinov razumevanja zadovoljstva in spoznavanja problemov uporabnikov 

predstavlja redno anketiranje uporabnikov blagovne znamke. Na osnovi spoznanj je 

mogoče prilagajati izdelke in storitve. 

4. Stroški prehoda morajo biti oblikovani tako, da so prilagojeni uporabnikom in upoštevajo 

ustrezne rešitve njihovih problemov. Zvestobo pa je mogoče nagrajevati tudi direktno na 

osnovi različnih ugodnosti in spodbud. 

5. Pomembno vlogo pri razvoju uporabnikove zvestobe znamki igra servis. Dobra oskrba 

uporabnikov je pogosto dejavnik, ki pozitivno vpliva na spremembo njihovega vedenja.  

6. V situacijah, ko uporabniki zapuščajo znamko, je treba opraviti temeljito analizo vseh 

nesoglasij in problemov, ki jih vodijo v tako ravnanje. Interakcija z izgubljenimi uporabniki 

mora izhajati in temeljiti na njihovi negativni motiviranosti. Uporabnikom je treba 

pomagati in storiti vse, da bodo njihove težave odpravljene. 

Podobno poročajo tudi drugi avtorji. Dixon, Freeman in Nicholas (2010) navajajo, da poprečno 

podjetje izgubi vsakih pet let 50 odstotkov uporabnikov. To pomeni, da je treba poskrbeti za 

obstoječe uporabnike, če se želimo izogniti finančnim posledicam. Normalno je, da se vsako 

podjetje potem trudi obdržati obstoječe uporabnike, hkrati pa pridobiva tudi nove. V knjigi 

Leading on the Edge of Chaos avtorja (Murphy in Murphy 2002) navajata nekaj podatkov, ki 

dokazujejo, zakaj je obdržanje obstoječih uporabnikov tako zelo pomembno. 
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1. Za pridobivanje novih uporabnikov podjetje porabi približno do 5-krat več časa kot za 

obdržanje sedanjih zadovoljnih uporabnikov. 

2. 2 odstotka večje obdržanje uporabnikov učinkuje enako kot znižanje stroškov za 10 

odstotkov. 

3. Reduciranje upada uporabnikov za 5 odstotkov prinese, odvisno od posamezne industrijske 

panoge, zvišanje profitabilnosti za 25 odstotkov. 

4. Profitabilnost, povezana z uporabnikom, se zvišuje celotno obdobje obdržanega 

uporabnika. 

Praksa kaže, da veliko podjetij namenja preveč energije in časa iskanju in pridobivanju novih 

uporabnikov ali investiranju v napačne uporabnike. Izkušnje kažejo (Murphy in Murphy 2002), 

da podjetja ustvarijo 80 odstotkov zaslužka z 20 odstotki uporabnikov. Ključno vprašanje torej 

je, kaj storiti, kakšne strategije uporabiti, da bi obdržali zadovoljne uporabnike. 

Avtorji (Murphy in Murphy 2002; Dixon, Freeman in Nicholas 2010; Hong in Joby 2010; 

Makovec Brenčič, Pfajfer in Raškovič 2012) svetujejo, da je treba menjati perspektivo. 

Namesto da marketinška ponudba pretirano poudarja »tu je to, kar ponujamo«, je smiselno 

razmisliti o tem, kaj bi uporabniki radi slišali. Na primer, kakšne koristi bi imeli od uporabe 

izdelkov in storitev. Zakaj bi se uporabnik odločil za naše produkte in storitve? Kaj mu lahko 

ponudimo, da ga bomo obdržali. Zato je pametno preusmeriti težišče sporočil in jih 

preoblikovati v »kako vam lahko pomagamo«? Razlika je lahko izjemna. Uporabniki cenijo 

podporo in pomoč pri reševanju problemov, cenijo, če jim podjetje nameni več časa in jim s 

tem olajša življenje. Zato je eden od preprostih načinov obdržanja uporabnikov ta, da jih 

vprašamo, kaj pričakujejo od podjetja in kaj imajo od njega. Odgovore je mogoče zbrati z 

vprašalnikom, tiskanim ali spletnim, po telefonu, osebno ali kako drugače. Bistveno je, da jih 

vprašamo. Sporočiti jim moramo, da so za nas oni v središču, naša naloga pa je, da zadovoljimo 

njihove potrebe in pričakovanja. Mogoče je organizirati tudi pogovore s fokusnimi skupinami 

uporabnikov. 

Druga pomembna sestavina obdržanja uporabnikov je organizacija dobre poprodajne storitve 

za uporabnike. Gre za servis, klicni center 24/7, osebni portal »moj Telekom« … Običajno 

mora uporabnik za res dober servis prevoziti kar nekaj kilometrov. Zato učinkovita podjetja v 

svoje poprodajne usluge vgrajujejo tri ključna načela: empatijo, fleksibilnost in personalizacijo 

(Dixon, Freeman in Nicholas 2010). Uporabniki, ki obiščejo podjetje oziroma servis podjetja, 

ponujajo enkratno priložnost, da jim pomagate. Če jih podjetje želi obdržati, morajo zaposleni 

spoštovati nekaj načel. Najprej se je treba vživeti (empatija) v uporabnika in ukrepati. Četudi 

se zdi, da njihove pripombe ali pritožbe niso utemeljene, jim je treba prisluhniti in jim pomagati. 

Nezadovoljen ali celo nesrečen uporabnik lahko ugledu podjetja kaj hitro naredi veliko škode. 

Naslednje načelo, fleksibilnost, omogoča zaposlenim, da se počutijo opolnomočene in ravnajo 

tako, da okrepijo zaupanje in zvestobo uporabnikov. Gre za to, da zaposleni ukrepajo in 

poiščejo najhitrejšo in najbolj učinkovito rešitev ter pokažejo, da bo podjetje naredilo vse, da 
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obdrži uporabnika. Uporabnik, ki čuti, da mu zaposleni želijo pomagati, bo tudi sam pomagal 

pri reševanju problema. Vključil se bo tudi v iskanje načinov, kako problem reševati v prihodnje 

in kako ravnati, da do težav ne bo prišlo. Tretje načelo temelji na personalizaciji in sporoča 

uporabnikom, da podjetje skrbi zanje kot posameznike. 

Glede na to, da se je podjetje Telekom Slovenije že pred leti začelo srečevati z najmočnejšo 

konkurenco doslej, je bilo nujno, da začne izboljševati in posodabljati svojo poslovno filozofijo. 

Podjetje se je z namenom povečati zadovoljstvo in posledično zvestobo uporabnikov začelo 

usmerjati od izdelka in prodaje h kupcu in trženju. Osnovno vodilo Telekoma Slovenije je 

postalo zadovoljen uporabnik, njegova osnovna zapisana vrednota pa »Živimo z 

uporabnikom«. To pomeni, da podjetje razume in spoštuje želje in potrebe uporabnika ter mu 

ponuja enostavne, uporabne in njemu prilagojene storitve. Ko uporabnik potrebuje informacijo, 

nasvet ali pomoč, jo tudi dobi. V ta namen podjetje razvija trženjske pristope, podprte z vso 

možno tehnologijo (SMS, internet, direktna pošta …). Z njeno pomočjo vzpostavlja osebni stik 

s končnim uporabnikom. 

Potrošniška družba, v kateri živimo, je močno prepletena z vsemi potrebnimi in nepotrebnimi 

informacijami. O izdelkih oziroma storitvah, ki jih uporabniki kupujejo in uporabljajo, običajno 

vedo veliko. Zato je normalno, da jim prodajalci ne morejo več prodati neutemeljenih »obljub«. 

V prodaji ni več romantike. Vse, kar je bilo obljubljeno, je treba tudi izpolniti. In tu igra in bo 

igral eno od ključnih vlog marketing podjetja. Ta snuje informacije in postavlja obljube, 

prodajalec jih le izvršuje. Vhodnih podatkov o uporabnikih ne zbira več le prodajalec, čeprav z 

njimi vzpostavlja osebni stik. Ta način dela je koristen, vendar se z njim pridobi premalo 

podatkov in povratnih informacij. Informacije se v današnjem poslovanju pridobiva s pomočjo 

»data mininga«. Gre za proces zbiranja in analiziranja podatkov (»rudarjenje podatkov« ali 

odkrivanje znanja) z različnih perspektiv in povezovanja ter kategoriziranje teh v uporabne 

informacije. Vsak obisk uporabnika, nakup in uporaba izdelka ali storitve, je zabeležena. Na 

vsaki naročniški pogodbi je soglasje, s katerim uporabniki privolijo v nadaljnjo obdelavo 

podatkov z namenom prilagoditve oziroma personalizacije ponudbe. Na tej točki oblikovanja 

in zagotavljanja zvestobe uporabnikov prevzemajo glavnino dela zaledni oddelki v marketingu. 

Ti in specialisti za delo z velikimi bazami podatkov prepoznavajo potrebe in želje strank ter 

zagotavljajo temelj za razvoj njihove zvestobe blagovni znamki. Oni oblikujejo personalizirano 

ponudbo, ki jo nato masovno, a še vedno na osebni način (direktna pošta, SMS, e-pošta, spletna 

mesta in mobilne aplikacije, osebni klici …) ponudijo uporabnikom. Ob predpostavki, da je 

infrastruktura zagotovljena (Telekom Slovenije ima s tehničnega vidika najboljše mobilno in 

fiksno omrežje), marketing identificira in spozna uporabnikove želje ter oblikuje in poda 

obljubo, ki jo nato v prodaji le še uresničijo. Hkrati pa mora marketing oblikovati konsistentno, 

inovativno in strateško upravljano marketinško komuniciranje skozi daljše časovno obdobje. 

Prisluhniti mora uporabnikom, poenostaviti komunikacijo z njimi ter z njimi graditi partnerstva 

oziroma dolgoročno sodelovanje. 
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9 SKLEP  

Ob koncu 20. stoletja je v Ameriki in kasneje v Evropi prevladalo spoznanje, da je strateško 

oblikovanje blagovnih znamk ključnega pomena za uspešno poslovanje. Gre za trženjski 

koncept, ki prinaša prednosti tako organizaciji ali podjetju kot tudi uporabniku oziroma 

potrošniku. Blagovna znamka predstavlja eno od najpomembnejših sestavin premoženja 

podjetja. Je unikatni element, ki identificira izdelek ali storitev določene organizacije. Po njem 

se loči od konkurenčnih podjetij in prispeva k povečanju vrednosti ponudnikov. Zato ni 

presenetljivo, da je pridobivanje in ohranjanje zvestih uporabnikov blagovne znamke za vsako 

podjetje še kako pomembno. 

Ker zvesti uporabniki podjetjem prinašajo številne koristi, so se tržniki že od nekdaj močno 

zanimali za proces nastanka in razvoja zvestobe blagovni znamki. Enega od najbolj 

konsistentnih in odmevnih pristopov je predstavil David Allen Aaker. Uporabnike je z vidika 

zvestobe znamki razvrstil v pet skupin in oblikoval tako imenovano piramido zvestobe. Za 

vsako opredeljeno raven je opisal značilnosti vedenja uporabnikov in izpostavil izzive, ki jih to 

prinaša strokovnjakom trženja z vidika prepričevanja uporabnikov, da spremenijo vedenje in 

prestopijo v višjo raven. Čim večje je število uporabnikov v najvišji ravni piramide, tem bolj 

učinkovita je politika prepričevanja in zadržanja uporabnikov. 

Razvoj koncepta zvestobe se je v nadaljnjih raziskovanjih osredotočil na uporabnikovo 

izkušnjo. Poudarjeno je zaznavanje celovitih odnosov, povezanih z določeno blagovno znamko. 

Izkušnja posledično močno vpliva na zadovoljstvo in zvestobo uporabnika. 

V magistrski nalogi smo proučili področje zvestobe uporabnikov blagovne znamke Telekom 

Slovenije. Osredotočili smo se na ravni zvestobe znamki in raziskali vzorce vedenja 

uporabnikov znamke. Hkrati smo preverili, ali in kako demografski kazalniki vplivajo na 

zvestobo uporabnikov ter predlagali, kaj je mogoče storiti, da bi izboljšali raven njihove 

zvestobe blagovni znamki. 

V vzorec raziskave smo vključili 200 uporabnikov in uporabnic izdelkov ter storitev Telekoma 

Slovenije. Zaradi zagotovitve čim bolj verodostojnega vzorca smo uporabnike izbrali s 

pomočjo kvotnega vzorčenja. Izbrali smo 100 naključno izbranih moških in 100 naključno 

izbranih žensk (50 starih od 15 do 30 let, 50 starih od 31 do 45 let, 50 starih od 46 do 60 let in 

50 starih nad 60 let). Merjence smo izbrali v mestnem in podeželskem okolju. Večino podatkov 

samo zbrali s spletnim vprašalnikom, del podatkov pa pridobili z običajnim anketiranjem. 

Za merjenje zvestobe blagovni znamki smo pripravili in uporabili vprašalnik. Vprašanja 

oziroma indikatorje v vprašalniku smo oblikovali tako, da smo jih čim bolj približali in 

prilagodili opisom vsaki od petih ravni v Aakerjevi piramidi zvestobe. Opredeljene ravni 

izražajo vzorce vedenja uporabnikov in kažejo stopnjo njihove predanosti blagovni znamki. 

Gre za predane uporabnike, za uporabnike, navezane na blagovno znamko, za zadovoljne 
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uporabnike, za uporabnike, ki kupujejo iz navade in za nezainteresirane ter nezveste 

uporabnike. Vsako od ravni v piramidi smo opredelili s šestimi vprašanji oziroma indikatorji, 

tako da celoten instrumentarij obsega 30 trditev. Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo 

faktorske in regresijske analize. Ugotovitve so naslednje. 

S faktorsko analizo 30 manifestnih spremenljivk smo določili pet latentnih dimenzij, ki 

opredeljujejo pet ravni zvestobe blagovni znamki. Predstavljena latentna struktura je na eni 

strani dokaj skladna z obstoječimi teorijami o zvestobi blagovne znamke, hkrati pa so s 

precejšnjimi odstopanji in spremembami potrjene vnaprej določene hipotetične ravni zvestobe. 

Prvo hipotezo (H 1) smo potrdili le delno. 

V nadaljevanju smo ugotovili, da obstoji med uporabniki, ki uporabljajo več izdelkov in storitev 

TS ter njihovo zvestobo blagovni znamki, pozitivna povezanost. S tem smo potrdili drugo 

(H 2) hipotezo. Gre za to, da so uporabniki, ki vsakodnevno uporabljajo več izdelkov in storitev, 

zelo vpleteni posamezniki. Imajo številne izkušnje in oblikovana stališča. Rezultat tega je višja 

stopnja zvestobe blagovni znamki TS. Z regresijskimi modeli smo preverili vpliv neodvisnih 

spremenljivk starosti, izobrazbe, spola, mesečnega dohodka, okolja in intenzivnosti uporabe 

izdelkov ter storitev na odvisne spremenljivke, ki jih predstavljajo ravni zvestobe blagovni 

znamki. Starost in intenzivnost uporabe izdelkov ter storitev značilno vpliva na vse ravni 

zvestobe blagovni znamki. To pomeni, da so starejši uporabniki bolj zvesti blagovni znamki, 

mlajši manj. Pomemben napovedovalec pozitivnega odnosa med uporabniki in uporabnicami 

ter blagovno znamko pa je tudi vsakodnevna uporaba več izdelkov in storitev. Odnos je 

posledično izražen v trajnejši zvestobi znamki. Vpliv spola je značilno izražen le pri predanih 

in navezanih uporabnikih, medtem ko je vpliv vseh ostalih neodvisnih spremenljivk neznačilen. 

Na osnovi predstavljenih ugotovitev lahko v celoti sprejmemo tretjo (H 3) in osmo (H 8) 

hipotezo. Ostale hipoteze, ki opredeljujejo vpliv izobrazbe (H 4), spola (H 5), dohodkov (H 6) 

in okolja (H 7) na zvestobo blagovni znamki, niso potrjene. 

Demografske značilnosti predstavljajo eno od najpomembnejših komponent, ki vpliva na 

zvestobo blagovni znamki. To še posebej velja za starost. Vprašanje je, ali se podjetja dovolj 

zavedajo, da bodo velike demografske spremembe, povezane s staranjem prebivalstva, vplivale 

tudi na njihovo poslovanje. 

Ugotovitve, predstavljene v nalogi, so lahko v pomoč marketinški službi pri oblikovanju 

ponudbe in pri komuniciranja ter dolgoročnem sodelovanju z uporabniki in uporabnicami 

izdelkov ter storitev Telekoma Slovenije. 

Kljub dokaj prepričljivim ugotovitvam pa moramo izpostaviti dve temeljni omejitvi, ki sta v 

največji meri vplivali na rezultate naloge. Največjo omejitev pri obravnavanem problemu 

predstavlja vzorec merjencev. Na osnovi predpostavke, da so z vidika odnosa merjencev do 

blagovne znamke ključni demografski kazalci, smo se odločili za kvotno vzorčenje. Z njim smo 
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želeli zagotoviti enakomerno zastopanost merjencev in merjenk z vidika vključenosti 

pomembnejših demografskih indikatorjev in posledično vsaj nekoliko omiliti omenjeno 

omejitev. Vprašanje je, ali bi z večjim in slučajno izbranim vzorcem dobili tudi drugačne 

rezultate. Izkušnje so nam pokazale, da predstavlja zagotovitev zadostnega števila merjencev, 

zlasti starejših, in pridobitev podatkov, relativno zahtevno nalogo. 

Drugo omejitev predstavlja uporabljeni merski instrumentarij. Kljub temu, da raznovrsten 

podoben instrumentarij v tujini obstoji, ni vseeno, ali je namenjen merjenju zvestobe 

uporabnikov in uporabnic avtomobilov ali kozmetičnih izdelkov. Ker v celoti ustreznega 

instrumentarija nismo našli, smo vprašalnik skonstruirali na novo in ga tudi uporabili prvič. 

Hkrati s pilotskim preskušanjem in korigiranjem instrumentarija je bil prvič za potrebe naloge 

opravljen tudi izračun zanesljivosti merskega instrumentarija. Pokazalo se je, da so sicer 

koeficienti zanesljivosti zadovoljivi, a bi bilo treba v prihodnje instrumentarij še dodelati in 

povečati njegovo zanesljivost merjenja. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 1 

 

 

Spoštovani! 

 

Če ste uporabnik oziroma uporabnica blagovne znamke Telekom Slovenije (v nadaljevanju 

TS), vas prosim, da si vzamete 5 minut časa in odgovorite na vprašanja, povezana z vašimi 

izkušnjami z blagovno znamko TS.  

 

Če pa blagovne znamke TS ne uporabljate in TS ni vaš izbrani operater, vprašalnika ni treba 

izpolniti in ga lahko zavržete.  

 

Vprašalnik obsega dve strani in je razdeljen na dva dela:  

- s prvim delom vprašalnika ugotavljamo zvestobo blagovni znamki TS, 

- drugi del vključuje demografske podatke. 

 

Vprašalnik izpolnite tako, da v prvem delu pri vsaki trditvi označite tisto, s katero se najbolj 

strinjate. Oznake so naslednje: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - niti ne drži niti drži, 4 - drži in 

5 - popolnoma drži.  

 

Pri demografskih kazalnikih označite ustrezna okenca.  

 

Anketa je anonimna. Podatke bom uporabil zgolj v raziskovalne namene.  

 

 

Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  

 

 

Lep pozdrav 

Simon Gerželj 

  



Priloga 1 

 

 

sploh 

ne drži  

( 1 ) 

ne 

drži 

( 2 ) 

niti ne drži 

niti drži  

( 3 )  

 

drži 

( 4 ) 

popolnoma 

drži  

( 5 ) 

1. 
Izdelki in storitve TS so podobni izdelkom in storitvam drugih 

podjetij, vendar so moje izkušnje z njimi pozitivne.  
     

2. 
Na izdelke in storitve TS sem bolj navezan/a kot na izdelke in 

storitve drugih podjetij.  
     

3. Nimam razlogov za zamenjavo TS kot izbranega operaterja.       

4. TS bom ostal/a zvest/a.       

5. Blagovna znamka TS je uveljavljena in velja za prestižno.       

6. 
Bojim se, da bi z zamenjavo operaterja izgubil/a veliko časa in 

denarja.  
     

7. 
Če bi bila konkurenca bolj vztrajna in domiselna, bi me 

prepričala, da začnem kupovati njihove izdelke in storitve.  
     

8. 
Če izdelkov in storitev TS ne bi bilo na voljo, se za izdelke in 

storitve drugih podobnih podjetij ne bi odločil/a.  
     

9. Ponudba TS je taka kot ponudbe drugih podjetij.       

10. Pojavljanje TS v medijih mi ne pomeni veliko.       

11. Izdelke in storitve TS priporočam tudi drugim.       

12. Pri izbiri operaterja igra njegovo ime manj pomembno vlogo.       

13. Izdelki in storitve TS so vredni cene, ki jo plačujem.       

14. Izbiram med blagovnimi znamkami, ki so cenovno ugodnejše.      

15. 
Ob menjavi operaterja pričakujem, da mi novi ponudnik povrne 

stroške, nastale ob prehodu.  
     

16. 
Uporaba izdelkov in storitev TS me spodbuja k učenju in uporabi 

novih stvari in tehnologij. 
     

17. 
Izdelki in storitve različnih ponudnikov (npr. TS, Simobil, 

Debitel …) so enako funkcionalni.  
     

18. 
Učenje funkcionalnih posebnosti, povezanih z novim 

operaterjem, bi mi prineslo preveč težav.  
     

19. 
Na področju mobilnih telekomunikacij uporabljam izdelke in 

storitve različnih operaterjev (npr. TS, Simobil, Debitel …)  
     

20. 
TS sem izbral/a tudi zaradi donatorsko in družbeno odgovornega 

delovanja podjetja. 
     

21. Na TS in njegovo ponudbo nisem navezan/a.      

22. 
Ponudnike telekomunikacijskih izdelkov in storitev izbiram in 

kupujem glede na trenutno situacijo in razpoloženje. 
     

23. TS ponuja izdelke in storitve odlične kakovosti.      

24. 
Za zbiranje informacij o kakovosti izdelkov in storitev drugega 

podjetja nimam časa.  
     

25. 
TS sem zvest, ker z uporabo njegovih izdelkov in storitev 

zadovoljim moje potrebe.  
     

26. V pogovoru z drugimi znamko TS pogosto omenjam.       

27. Blagovno znamko TS uporabljam zaradi njene prepoznavnosti.      

28. 
Na TS sem navezan/a tudi zaradi njegovega pojavljanja v 

medijih. 
     

29. 
Bil/a bi razočaran/a, če bi blagovna znamka TS prenehala 

obstajati. 
     

30. 
Če bi TS dvignil ceno za približno 10 odstotkov, bi izbral/a 

drugega ponudnika mobilnih telekomunikacij.  
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31. Sem član programa zvestobe pri Telekomu Slovenije. ☐ da ☐ ne   
            

            

32. Uporabljam spletni portal »Moj Telekom«. ☐ da ☐ ne   
            

            

33. Spol ☐ moški ☐ ženska   
            

            

34. Starost (v letih) ☐ 16–30 ☐ 31–45 ☐ 46–60 ☐ 61 ali več 
            

            

35. Okolje ☐ mesto ☐ podeželje   
            

            

36. Regija stalnega prebivališča ☐ zahodna ☐ osrednja ☐ vzhodna 
            

            

37. Dokončana izobrazba       
            

 ☐ osnovna šola       
            

 ☐ srednja poklicna šola ☐ srednja strokovna šola ☐ gimnazija 
            

 ☐ višja šola ☐ visoka šola ☐ univerzitetna izob. 
            

 ☐ specializacija ali B2 magisterij ☐ znanstveni magisterij ☐ doktorat 
            

            

38. Status       
            

 ☐ učenec/dijak ☐ študent ☐ zaposlen ☐ nezaposlen ☐ upokojenec 
            

            

39. Neto mesečni dohodek na uporabnika (v EUR)       
            

 ☐ 0–360 ☐ 361–550 ☐ 551–730 ☐ 731–920 ☐ 921–1100 
            

 ☐ 1101–1280 ☐ 1281–1460 ☐ 1461–1830 ☐ 1831–2200 ☐ 2201 ali več 
            

            

40. Katere izdelke in storitve Telekoma Slovenije uporabljate?   
            

 mobilna telefonija   ☐ da ☐ ne   
            

 fiksna telefonija  ☐ da ☐ ne   
            

 mobilni internet   ☐ da ☐ ne   
            

 fiksni internet  ☐ da ☐ ne   
            

 nakup mobitela in/ali drugih naprav  ☐ da ☐ ne   
            

 televizija in zabava (TViN, Ogled za nazaj …)  ☐ da ☐ ne   

            

 


