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POVZETEK 

Področje raziskovanja v zaključni projektni nalogi je strategija marketinga v start-up podjetju. 

Današnje razmere na trgu nas vse bolj silijo k lastnim izumom, k nečemu, kar na trgu še ne 

obstaja. Zato se v zadnjem času na trgu pojavlja vedno več mladih podjetij, ki skušajo 

prodreti z odličnimi izdelki ali storitvami. Država z namenom, da bi lažje prišli do 

zaposlitve,pomaga mladim podjetnikom z raznovrstnimi subvencijami pri ustanovitvi lastnega 

podjetja. Obenem pa bi lahko unovčili svojo podjetniško idejo. Ključno pri obravnavani temi 

je, da je treba izdelke spraviti na tržišče in jih po najboljših močeh predstaviti potrošnikom, da 

jih spoznajo in posledično tudi kupijo. Cilj vsakega podjetnika je, da bi potrošnik sprejel 

njegov izdelek za svojega, se na blagovno znamko navezal ter jo dolgoročno tudi uporabljal. 

Do uresničitve tega cilja pa je vse prej kot lahka pot. 

Ključne besede: marketing, podjetje, podjetniška ideja, blagovna znamka, potrošniki. 

SUMMARY 

The area of research in this Final project is the strategy of marketing in a startup company. 

The current market situation is forcing us to make innovations, to create something that 

doesn't exist in the market yet. Lately more and more young companies are emerging in the 

market, which try to penetrate the market with great products or services. The country helps 

young entrepreneurs with a variety of subsidies for creating new companies in order to 

provide employment. It also enables them to act on their business ideas. The key of this 

subject is to introduce the products in the market and promote them in the best possible way, 

so that people get to know them and consequently buy them. The goal of every entrepreneur 

is to make the consumer accept his product as his own, get attached to the trademark and use 

it in the long term. The process of reaching this goal is long and takes a lot of hard work. 

Keywords: marketing, company, business idea, trademark, consumers. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi nameravamo raziskati in proučiti strategijo marketinga v start-up 

podjetju HomeOgarden, d. o. o. (v nadaljevanju HomeOgarden). Prikazali bomo, s kakšno 

strategijo marketinga pristopa na trg podjetje, katerega blagovna znamka je še dokaj 

neprepoznavna in še ne uživa dovolj zaupanja potrošnikov. 

Poglavitni problem, ki ga bomo v zaključni projektni nalogi izpostavili, je, kako se kljub 

neprepoznavnosti blagovne znamke mlado podjetje trudi osvojiti tržišče. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Marketinga ne smemo uvrščati zgolj v prodajo, tako kot misli velika večina ljudi, saj smo 

vsak dan preobremenjeni z reklamami, ki nas vsako jutro pričakajo v poštnem nabiralniku, se 

nam vsiljujejo ob gledanju poročil, filma ali pa nas nehote opozarjajo nase ob vožnji po cestah 

na reklamnih panojih. Marketing je veliko več. 

Odkar se je beseda marketing ob začetku 20. stoletja pojavila v ameriški strokovni literaturi, 

obstajajo razprave o ustrezni opredelitvi te besede. Kotler (2004, v Kodrin 2012, 11) kot eno 

bolj posrečenih razlag marketinga navaja: »Marketing je zavestno ustvarjanje hotene reakcije 

ciljne skupine z oblikovanjem in ponujanjem določenih (uporabnih, op. p.) vrednosti.« 

Proces trženja se torej prične, preden v podjetju dejansko proizvedejo izdelek. V podjetju 

razmišljajo trženjsko, ko proučujejo potrebe porabnikov, merijo njihovo intenzivnost in obseg 

ter ocenjujejo, ali predstavljajo za podjetje dobičkonosno priložnost. Trženjski način 

razmišljanja se nadaljuje, ko si podjetje na posameznih stopnjah v življenjskem ciklu 

proizvoda s prilagoditvami izdelka prizadeva obdržati obstoječe porabnike in pridobiti nove. 

Kadar tržniki natanko poznajo in razumejo potrebe porabnikov, razvijajo tak izdelek ali 

storitev, ki jim prinaša popolno pokritje nove potrebe. Primerna cena, ustrezna distribucija in 

učinkovita promocija izdelka pa zagotavljajo tudi prodajo izdelka. Drucker (1973, v Kodrin 

2012, 11) meni, da je cilj trženja to, da se naredi prodajo nepotrebno, saj meni, da je treba 

»poznati in razumeti porabnika tako dobro, da mu izdelek tako ustreza, da se sam prodaja«. 

Leta 2012 sta podjetnika Aleš Pfeifer in Vesna Hočevar ustanovila start-up podjetje, ki se trži 

pod imenom HomeOgarden. Podjetje sta ustanovila z namenom, da bi ustvarila dobiček in 

potrošnikom približala cenovno dostopne in za uporabo enostavne izdelke za ekološki način 

vrtnarjenja. Teh izdelkov na slovenskem tržišču do tega trenutka ni bilo mogoče dobiti.  

Podjetje pri prodoru na trg upošteva trženjski koncept, ki je veliko bolj osredotočen na 

porabnika in njegove želje. Zato je trend podjetja razstrupljanje okolja, v katerem živimo, in 

ustvarjanje naravnega okolja. Pesticidi – ubijalci življenja, ki vplivajo na večino negativnih 

sprememb na ljudeh in okolju,v sodobnem življenju niso več primerni. Zato se je treba 
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prizadevati, da vzgojimo zdrave pridelke brez uporabe agrokemikalij, zdravo notranje bivalno 

okolje in izkoristimo naravne in inovativne metode za uspeh pri oskrbi rastlin. Ciljna skupina 

so torej ekološko usmerjeni potrošniki, ki niso občutljivi na ceno izdelkov. 

Cilj trženja s poudarkom na odnosih s porabniki je dobava vrednosti za porabnika in 

dolgoročno zagotavljanje njegovega zadovoljstva. Tržniki si s skrbnim razvijanjem odnosov s 

porabniki prizadevajo zmanjšati stopnjo odhajanja porabnikov, doseči pri porabnikih visoko 

raven ponovnih nakupov in povečati vrednost nakupov posameznega porabnika. Podjetje s 

pristnimi, doživljenjskimi odnosi gradi zvestobo porabnikov in se trudi obdržati 

najdonosnejše med njimi (Kodrin 2012, 16). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

marketinga v podjetju HomeOgarden, ki deluje na področju agrohomeopatije, in na osnovi 

rezultatov raziskave podati predloge za poslovno prakso in nadaljnji razvoj poslovanja v 

izbranem podjetju. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- proučiti domačo in tujo literaturo s področja marketinga, 

- proučiti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetja, 

- predstaviti način postavitve izdelkov na prodajnih mestih, 

- predstaviti način izvajanja promocij na prodajnih mestih, 

- raziskati in proučiti zaupanje potrošnikov novim blagovnim znamkam, 

- na osnovi rezultatov raziskave podati ugotovitve in predloge za izboljšavo. 

H1: Potrošniki v Sloveniji nimajo zaupanja v neprepoznavne blagovne znamke. 

H2: Marketing je v novoustanovljenem podjetju ključnega pomena za dosego zastavljenih 

ciljev na področju prodaje. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del naloge bomo opredelili na osnovi proučene in pregledane literature, statističnih 

podatkov in drugih virov. Na opisni način bomo proučili proces marketinga v podjetju 

HomeOgarden in uporabili metodo deskripcije, klasifikacije, komparativno metodo in metodo 

kompilacije.  

V empiričnem delu bomo zbirali podatke s pomočjo anketnih vprašalnikov zaprtega tipa. 

Vprašalnike bomo dali izpolniti 60 naključnim ljudem. Čas izvajanja ankete bo od 5. do 15. 

novembra 2015. 
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Podatki, ki jih bomo dobili za analizo, bodo številski. Obdelali jih bomo s pomočjo 

aritmetične sredine, mediane in modusa. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga bo temeljila na naslednjih predpostavkah:  

- Marketing je v novoustanovljenem podjetju ključnega pomena za dosego zastavljenih 

ciljev na področju prodaje. 

- V Sloveniji smo potrošniki zelo zadržani pri zaupanju novim, še ne prepoznavnim 

blagovnim znamkam. 

- Agrohomeopatija je še dokaj neprepoznavna na področju vzgoje in varstva rastlin, zato se 

je ljudje le stežka poslužujejo. 

Pri raziskovanju kot omejitev predvidevamo omejen dostop do ustreznih virov v izbranem 

podjetju ter relevantnost podatkov ankete, saj bo anketiranih predvidoma šestdeset 

anketirancev. 
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2 MARKETING 

Marketing je v današnjem času najpomembnejša funkcija v podjetju, zato je prav, da ji 

posvečamo velik del pozornosti. Pri prebiranju literature sem mi je še posebej vtisnila v 

spomin zgodba gospoda mag. Tomaža Korelca (2010, 8) o slepem možu, ki je sedel na 

pločnik in k nogam postavil leseno tablo, na kateri je bilo napisano: »Prosim, pomagajte mi, 

slep sem.« Mimo je šel kreativni marketinški strateg, se ustavil in gledal tisti malenkostni 

drobiž, ki je bil v klobuku. Ne da bi prosil za dovoljenje, je vzel leseno tablico in na drugo 

stran napisal novo sporočilo. Tablo je postavil k nogam slepega moža ter odšel. Popoldne je 

šel marketinški strateg znova mimo moža, ki je prosil miloščino. Videl je, da je bil sedaj 

njegov klobuk poln bankovcev in drobiža. Slepemu možu je bila njegova hoja znana, zato ga 

je vprašal, če je on tisti, ki je napisal nov napis, in predvsem, kaj je napisal. Marketinški 

strateg mu je odgovoril: »Nič takega, kar ne bi bilo tako resnično, kakor je bil tvoj napis, le z 

drugimi besedami.« Smehljaje je nadaljeval svojo pot. Slepi mož nikoli ni izvedel, da je novi 

napis imel naslednjo vsebino: »Danes je prvi dan pomladi, a jaz je ne morem videti.« 

Ta zgodba ponazarja, da je marketing pravi ključ do upeha, vendar je treba uporabiti pravilni 

pristop in biti na pravem mestu ob pravem času. 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetja 

V razvitem tržnem gospodarstvu ni dovolj izdelek le narediti in razpečati ob pravem času in 

na porabniku dostopnem kraju, temveč mora ponudnik izdelka kupca tudi oskrbeti s 

potrebnimi informacijami, ki naj ga pripravijo za nakup. To je razumljivo, saj se na trgu 

pojavlja vse več izdelkov z različnimi ali pa s podobnimi značilnostmi, kar pri porabnikih 

povzroča precejšnjo negotovost pri nakupnih odločitvah. S kanali komuniciranja želimo 

pospeševati blagovne tokove v smeri od proizvajalca do končnega porabnika in le-temu 

olajšati nakup (Dovžan 1993, 49). 

Pri načrtovanju distribucije novega izdelka izhajamo iz preprostega vprašanja: »Kako 

zagotovimo, da pride naš novi izdelek na trg ob pravem času na pravo mesto?« Za to je 

potrebna določena dejavnost, ki jo imenujemo marketing. Njegova naloga je, da s pravilnimi 

metodami in izbiro pravih posrednikov vpliva na povečanje prodaje. 

Medtem ko se povprečna podjetja marketinga lotevajo stihijsko ali »ad hock« ter trošijo svoje 

vire za neučinkovite marketinške aktivnosti, najboljša podjetja delujejo strateško ali 

proaktivno. Zavedajo se, da učinkovit marketing v začetku zahteva nekoliko več časa ter 

nekoliko višjo investicijo, a so potem nagrade toliko večje (Korelc 2010, 10). 

Strateško marketinško razmišljanje in delovanje vključuje celoten marketinški splet 

(Bezenšek 2014): 

- izdelek (angl. Product), 
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- prodajne poti in metode (angl. Placement), 

- cene in prodajne pogoje (angl. Price), 

- tržno komuniciranje (angl. Promotion), 

- ljudi (angl. People), 

- fizične dokaze (angl. Phisicalevidences) in 

- procese (angl. Proceses). 

Za dober odziv na trgu pa poleg marketinškega spleta uporabljamo tudi komunikacijski splet; 

oba se morata dobro prepletati in biti usklajena. 

Sestavine komunikacijskega spleta so (Bezenšek 2014): 

- osebna prodaja, 

- oglaševanje, 

- odnosi z javnostmi, 

- pospeševanje prodaje, 

- direktni marketing, 

- oprema prodajnega mesta, 

- sponzoriranje, 

- spletno komuniciranje. 

V podjetju HomeOgarden se zaradi finančne stiske mladega, še ne uveljavljenega podjetja 

poslužujejo predvsem metode pospeševanja prodaje na prodajnih mestih, torej končnim 

uporabnikom. Ta metoda zajema predvsem pospeševanje z vzorci, darili, s podrobnejšimi 

nasveti za uporabo izdelka, s kratko predstavitvijo podjetja ipd.;uporabna je tudi metoda 

pospeševanja s spodbudami za prodajno osebje, kot so bonusi, tekmovanja, prodajni reliji ipd. 

Pospeševanje prodaje je eden izmed temeljnih instrumentov marketinškega komuniciranja, ki 

jih podjetje lahko uspešno uporabi za doseganje zastavljenih ciljev. Sestoji iz zbirke orodij, ki 

jih potrebujemo za spodbujanje, zlasti kratkoročno, da izzovemo hitrejše in večje nakupe 

določenega izdelka oz. storitve s strani potrošnikov ali trgovine. Pospeševanje prodaje ponudi 

spodbudo za nakup (Bezenšek 2014). 

Tržniki imajo na voljo mnogo različnih metod, ki jih lahko tudi kombinirajo, da lažje 

dosežejo zastavljene cilje. Najpogostejši triki in pristopi za povečanje prodaje po Bezenškovi 

(2014) so: razdeljevanje vzorcev, ponudbe na preizkušnjo, kuponi, cenovni paketi, nižja cena, 

finančna pomoč, darila, oglaševalske posebnosti, nagrade, natečaji, žrebanja in igre, 

merchandising, prikazi izdelkov na mestu nakupa in predstavitve ter degustacije. 

Razdeljevanje vzorcev 

Kljub temu da so porabniki zainteresirani za novosti, ki se pojavljajo na tržišču, se zanje 

ogrevajo z nezaupanjem, sploh če so navajeni na uporabo sorodnega izdelka. Z 
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razdeljevanjem vzorcev proizvajalec omogoči uporabniku brezplačno preizkušnjo izdelka, da 

se bo lahko prepričal, ali ustreza njegovim potrebam. Vzorci najpogosteje pomagajo 

pospeševati prodajo izdelkov iz moke, kozmetičnih izdelkov, mil, zobnih past, sladkarij, 

raznih pijač itd. Gre torej za izdelke, ki so relativno poceni in jih uporabniki pogosto 

kupujejo. Pri načrtovanju razdeljevanja vzorcev pa je treba računati tudi s tem, da je finančna 

obremenitev poleg vzorca tudi razdeljevanje samo. Vzorec lahko dostavimo od vrat do vrat, 

pošljemo po pošti, ga dobimo v trgovini, lahko je vezan na neki drugi proizvod ali pa priložen 

v reviji. Vsekakor gre za izredno prepričljiv način zapeljevanja potrošnika. Z vzorcem mu 

proizvajalec namreč omogoči tudi psihološko izkušnjo uporabe izdelka. Iz študije uporabe 

vzorcev kot metode pospeševanje prodaje sredi devetdesetih let je razvidno, da približno 85 

odstotkov podjetij uporablja to metodo kot del komunikacijskega spleta z namenom 

spodbuditi tako poskusni kot tudi sledeče nakupe potrošnikov. 

Ponudbe na preizkušnjo 

Ta metoda je zelo podobna razdeljevanju vzorcev. Uporablja se pri pospeševanju prodaje 

trajnih potrošniških dobrin, zlasti televizorjev, sesalnikov za prah in avtomobilov. Razlika je v 

tem, da tu potrošnik na primer prejme sesalnik za prah za nekaj dni na preizkušnjo in če mu 

ne ustreza, ga vrne, ne da bi karkoli plačal za njegovo uporabo. 

Kuponi 

So ena najpogosteje uporabljenih metod pospeševanja prodaje, usmerjenih k porabnikom. 

Oblikovani so tako, da so videti kot papirnat denar s pozivom trgovini, da jih sprejme kot 

denar, proizvajalec pa bo za vsak prejet kupon vrnil njegovo vrednost z dodatkom, ki 

predstavlja strošek trgovine. Kupone se lahko pošlje po pošti, priloženi ali pripeti so k drugim 

izdelkom, k oglasom v časopisih ali revijah, lahko pa se delijo tudi na raznih prireditvah. 

Stopnja unovčitve se spreminja z obliko distribucije. Raziskovanja so namreč pokazala, da se 

realizira dva odstotka kuponov pri časopisnih oglasih, osem odstotkov kuponov poslanih po 

pošti in okoli 18 odstotkov kuponov, ki jih lahko najdemo na embalaži proizvoda. Predvideva 

se, da bo ta metoda pospeševanja prodaje uspešna, če bo porabnikom omogočila 15–20-

odstotni prihranek. 

Cenovni paketi 

Proizvajalec lahko ponudi porabnikom prihranek z znižanjem redne cene izdelka, ki je lahko 

napisana na nalepki ali embalaži. To so lahko posamezni paketi z znižano ceno, na primer dva 

za ceno enega, ali pa vezani paketi, pri čemer gre za dva sorodna izdelka skupaj, na primer 

zobna ščetka in zobna pasta. Cenovni paketi so na kratek rok celo bolj učinkoviti kot kuponi. 
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Med cenovne pakete sodijo tudi dodatne količine izdelka po običajni ceni (na primer šampon 

je pakiran po 250 ml, potrošnik pa za isto ceno dobi 300 ml šampona). 

Nižja cena 

Gre za kratkoročno znižanje cene izdelka. Ta metoda se navadno uporablja za spodbudo 

preizkusa novega izdelka, da bi dejanski uporabniki kupovali večje količine izdelkov in za 

pridobivanje konkurentovih potrošnikov. 

Finančna pomoč 

Ta metoda je pogosto uporabljena pri pospeševanju prodaje mnogih trajnih dobrin, vključno z 

avtomobili. Ker se potrošnik za nakup teh izdelkov ne odloči impulzivno, marveč o nakupu 

več mesecev preudarno razmišlja, je zainteresiran za njihovo mesečno odplačevanje. 

Proizvajalec mu dodatno ponudi tudi razne ugodnosti, kot so nižja obrestna mera, dodatna 

oprema po ugodni ceni in podobno. 

Darila 

Darila so dobrine, ki jih proizvajalec kot spodbudo za nakup določenega izdelka ponudi 

brezplačno ali ugodneje kot sicer. Darilo je lahko v ali na embalaži. Darilo je lahko tudi sama 

embalaža, ki služi kot posoda za ponovno uporabo. Brezplačno darilo, poslano po pošti, 

proizvajalec pošlje porabniku, ki mu je poslal dokazilo o nakupu, kot na primer prepoznavni 

znak podjetja z embalaže. Za dobro velja darilo, ki je inovativno, uporabno, ni naprodaj, ima 

resnično vrednost in ga drugi (konkurenti) ne uporabljajo. 

Oglaševalske posebnosti 

Gre za uporabne izdelke, na katerih je promocijsko sporočilo ali logotip proizvajalca in jih 

porabniki dobijo kot darilo. Od prej omenjenih daril se razlikujejo v tem, da porabniku ni 

treba opraviti nakupa, da bi jih prejel. Tipični izdelki so kemični svinčniki, koledarji, obeski 

za ključe, vžigalniki, nakupovalne vrečke, majice, kape, dežniki in kavni vrčki. Ta metoda je 

lahko zelo učinkovita, še posebej zato, ker bo te izdelke videla množica ljudi. 

Nagrade, natečaji, žrebanja in igre 

Kadar je konkurenca na trgu izredno močna, porabniki pa se zaradi raznolike ponudbe 

sorodnih ali istovrstnih izdelkov ne ogrevajo za posamezno znamko, so lahko nagradne igre 

izredno močno orožje za pridobivanje potrošnikov. Nagrade so priložnosti, da dobi kupec 

gotovino, potovanja ali blago, ker je nekaj kupil. Natečaj zahteva od ciljne skupine, da se 
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prijavi, pošlje pesmico, oceno ali predlog, da jih nato sodniška komisija upošteva pri izboru 

najboljših prijav. Pri žrebanju se pričakuje, da bodo porabniki poslali svoja imena na žrebanje. 

Pri nagradni igri pa kupci ob vsakem nakupu nekaj dobijo, na primer manjkajoče črke, 

številke, sličice, kar jim utegne pomagati, da dobijo končno nagrado. 

Merchandising 

Gre za psihološki proces postavljanja izdelkov, tako da so ob pravem času na pravem mestu 

ter da olajšajo porabnikom sprehod po trgovini, njihovo izbiranje želenih izdelkov ter nakup. 

S postavljanjem izdelkov na prehodno mesto v višini porabnikovih oči ima proizvajalec 

konkurenčno prednost. Vendar pa je to težko doseči, saj bi vsi proizvajalci radi imeli svoje 

izdelke na najboljši možni lokaciji. 

Prikazi izdelkov na mestu nakupa in predstavitve 

Proizvajalec se odloči za demonstriranje uporabe izdelka, da bi vzpostavil ožji stik med 

izdelkom in porabniki. Ta metoda pospeševanja prodaje se najbolj uporablja pri novih, zlasti 

tehničnih izdelkih, ki še niso dovolj ali pa sploh še niso znani na trgu. 

Degustacije 

Gre za metodo pospeševanja prodaje prehrambenih izdelkov in se izvaja predvsem v 

prodajalnah in na sejmih. V današnjem času, ko so police v trgovinah polne najrazličnejših 

cenovno ne najbolj ugodnih izdelkov, se bo potrošnik za nakup novega izdelka hitreje odločil, 

če ga bo prej poskusil. Namen degustacije je, da potencialni porabniki spoznajo izdelek, 

posreden namen pa je, da ga potem tudi kupijo. Slednje bo proizvajalec hitreje dosegel, če bo 

to metodo pospeševanja prodaje kombiniral še s kakšno drugo metodo, na primer da kupcu 

ponudi darilo ali možnost sodelovanja v nagradni igri, nižje cene v času degustacije in 

podobno. 

V Sloveniji so bila podjetja s pomočjo multivariatne analize razdeljena v štiri skupine (Žabkar 

in Zbačnik 2006): 

- marketinško šibke organizacije, za katere je ob velikem pomenu marketinga manjša vloga 

marketinga, torej manj operativne učinkovitosti marketinga, manj razpoložljivih 

informacij in šibkejša strateška usmeritev marketinga; 

- organizacije, ki jih vodi marketing – velik pomen in velika vloga marketinga v podjetju; 

- organizacije z dominantnim marketingom – večja vloga marketinga v podjetju, torej 

večja operativna učinkovitost marketinga, več razpoložljivih informacij in močnejša 

strateška usmeritev marketinga; 

- marketinško neodvisne organizacije –manjša vloga marketinga in manjši pomen. 
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Največ podjetij v raziskavi uvrstimo med organizacije z dominantnim marketingom (38 % 

podjetij v raziskavi) in organizacije, ki jih vodi marketing (27 % podjetij v raziskavi), kar 

kaže na to, da so se na povabilo v anketo bolj verjetno odzvala podjetja, kjer je vloga 

marketinga v podjetju velika oz. je marketinška funkcija glede na druga funkcijska področja 

močna. Kljub temu je v raziskavi zajetih tudi dovolj podjetij z nizko oz. nižjo vlogo 

marketinga, kar omogoča smiselne primerjave med posameznimi skupinami (18 % podjetij je 

marketinško šibkih, 17 % marketinško neodvisnih organizacij) (Žabkar in Zbačnik 2006). 

2.2 Pomen in značilnosti blagovne znamke za poslovanje podjetja 

Blagovna znamka (angl. trade mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje 

kakršen koli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati 

in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma 

storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja ter imajo bistveni vpliv na 

konkurenčnost.  

Znak lahko predstavlja besede (vključno z osebnimi imeni), črke, številke, figurativne 

elemente, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali 

kombinacije barv (Zavod Mladi podjetnik 2007). 

Blagovna znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne grafične podobe izdelka ali 

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

Zakaj se ljudje pogovarjamo o vremenu? Zato, ker ga poznamo in se znamo o njem 

pogovarjati. Podobno je pri blagovnih znamkah. Govorimo in razmišljamo o znamkah, s 

katerimi imamo izkušnje, jih poznamo in so del našega vsakdana. Kakor je vreme lahko lepo, 

sončno, pa tudi megleno, deževno in slabo, taka je lahko tudi podoba blagovne znamke. 

Podobno kot lepega in sončnega vremena si ljudje želimo prijaznih, kakovostnih in dobrih 

blagovnih znamk, zato se pri nakupih odločamo za blagovne znamke, ki jim zaupamo, imajo 

ugled in izžarevajo življenjski slog ter filozofijo, ki nas navdušuje in s katero se lahko 

poistovetimo. 

Čeprav blagovna znamka ni vse, pa je temu blizu. Neštete študije in zgledi iz poslovnega 

sveta kažejo, da močna in uveljavljena blagovna znamka vodi k dobičku in povečuje vrednost 

podjetja (Korelc, Musulinin in Vidmar 2006, 11). 

John Stuart, nekdanji predsednik uprave družbe Quaker Oats, pravi (de Chernatony 2002, 18): 

»Če bi bilo treba to podjetje razdeliti, bi z veseljem vzel blagovne znamke, zaščitne znake in 

dobro ime, vam pa pustil vse opredmeteno premoženje – in bolje bi se mi godilo kot vam!« 

Z dobro zasnovanimi in učinkovito vodenimi blagovnim znamkami lahko podjetje doseže 

velik ugled, ki povečuje zaupanje kupcev in uporabnikov. Vrednost dobrih blagovnih znamk 
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koristi podjetjem, tudi ko se znajdejo v težavnih razmerah. John Charlton Collins se je pri tem 

spomnil reka (de Chernatony 2002, 18): Prijatelja spoznaš v nesreči. 

V primeru start-up podjetja HomeOgarden smo ugotovili, da so pri nakupih nepoznanih 

blagovnih znamk potrošniki zelo zadržani. 

Izdelki HomeOgarden so neprepoznavni, zato so se potrošniki s težkim srcem odločili za 

nakup. Ime HomeOgarden jih ne spominja na slovensko podjetje, in so potrošniki menili, da 

je izdelek iz uvoza. Sprašujejo, zakaj izdelek nima slovenskega naziva. Iz tega lahko 

sklepamo, da so potrošniki naklonjeni slovenskim blagovnim znamkam. 

Korelc, Musulinin in Vidmar (2006, 17) pravijo: »Ker smo ljudje tudi in predvsem družbena 

bitja, je pomembno, kako našo blagovno znamko zaznava tudi širše okolje. Ljudje neradi 

vidimo, da nas drugi vidijo z zmagovalcem, torej blagovnimi znamkami, ki so v okolju 

zaznane kot najboljše, ugledne in zmagovalne. Z njihovo pomočjo ustvarjamo svoj lastni jaz, 

saj se z njihovo podobo poistovetimo, s čimer si ustvarjamo želeno podobo o samem sebi in si 

dvignemo spoštovanje in samozavest.« 

Korelc, Musulinin in Vidmar (2006, 17) navajajo naslednje korake pri graditvi premožnejših 

blagovnih znamk: 

- zavedanje o obstoju blagovne znamke, tj. je zmožnost potencialnega kupca ali partnerja, 

da neko blagovno znamko prepozna in se spomni, da sodi v določeno kategorijo izdelkov 

ali storitev; 

- asociacije blagovne znamke, kar je lahko vse, kar uporabnike povezuje z neko blagovno 

znamko; 

- zaznana kakovost blagovne znamke; 

- zvestoba blagovni znamki. 

V preteklosti je veljalo pravilo, da lahko blagovno znamko zgradimo z intenzivnim in 

učinkovitim oglaševanjem v medijih. Po tej predpostavki je dovolj, da najdemo dobro 

oglaševalsko agencijo, ki bo ustvarila dobro oglaševalsko kampanjo, ter zagotovimo dovolj 

finančnih sredstev. K sreči ni več povsem tako. 

Ni si težko predstavljati, da so se razmere za učinkovito oglaševanje močno spremenile in se 

še spreminjajo. Pojavila se je kopica novih medijev, kar je povečalo stroške oglaševanja in 

zmanjšalo preglednost. V vsakdan interesnih skupin vse bolj posegajo tudi interaktivni mediji 

s svetovnim spletom na čelu. Zagotovo se bo medijski trg v prihodnosti močno razlikoval od 

današnjega. Zato se sprašujemo, kako bomo gradili, vzdrževali in razvijali blagovne znamke v 

prihodnosti. 

V času vedno večje medijske turbulence bodo imeli vse vidnejšo vlogo trženjsko znanje, 

ustvarjalnost, inovativnost in iznajdljivost (Korelc 2010, 166). 
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Podjetje HomeOgarden je pri graditvi nove blagovne znamke izhajalo iz zamisli, da se vse 

več potrošnikov nagiba nazaj k naravi, k vzgoji lastnih domačih pridelkov, brez dodatkov 

kemičnih pripravkov, gnojil ipd. Večina ljubiteljev rastlin in pridelovalcev si želi pridelati 

zdravo domačo hrano na svojem vrtu in vzgajati rastline v domačem okolju. 

Pri graditvi blagovne znamke so se v podjetju posluževali trenda razstrupljanja okolja, v 

katerem živimo, in ustvarjanje naravnega okolja, zato je tudi slogan podjetja Ustvarjamo 

naravno okolje. Trenutni najvidnejši trendi na trgu so: 

- okoljska ozaveščenost in zavedanje o negativnih vplivih agrokemije na okolje in zdravje 

ljudi; 

- porast ekoloških kmetij in povpraševanje po ekološko pridelani hrani; 

- samooskrba in rast trga osnovnih izdelkov za vrt; 

- povečanje zanimanja za okolju prijazne rešitve pri oskrbi in zaščiti rastlin (biodinamika, 

permakultura); 

- spremembe zakonske ureditve – zaostrovanje pogojev za prosto prodajo izdelkov 

(izkaznice, rodenticidi (od leta 2014) …) 

Ime podjetja izhaja iz besed Home, kar pomeni dom, in Garden, kar pomeni vrt. Veliki O med 

besedama pa pomeni Organic, kar pomeni naravno.  

Značilnost blagovne znamke je, da organsko naravno trajnostno vrtnarjenje temelji na uporabi 

hranil v naravni organski obliki, kakovostni zemlji brez šote in krepitvi rastlin, ki deluje ciljno 

na določeno vrsto ali skupino rastlin. Takšen sistem lekarne in organskega izbora za rastline 

je celosten in deluje na naraven in varen način. 

 

Slika 1: Blagovna znamka HomeOgarden 

Vir: HomeOgarden 2015a. 
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Slika 2: DNK blagovne znamke 

Vir: povzeto po Korelc 2010, 75. 

Močna in uveljavljena blagovna znamka za proizvajalca predstavlja veliko prednosti. 

Naštejmo jih le nekaj (Korelc, Musulinin in Vidmar 2006, 43): 

- igra referenčno vlogo in nudi dobro podlago za pridobivanje kakovostnih poslovnih 

virov: sodelavcev, partnerjev, finančnih sredstev in najsodobnejše tehnologije; 

- je vir pogajalske moči tako pri dobaviteljih (nižje cene) kot tudi pri kupcih (nižji rabati); 

- blago, označeno z blagovno znamko, dosega višje cene in posledično višji dobiček; 

- predstavlja dolgoročno osnovo za odločanje v podjetju; 

- vzdržuje, spodbuja in širi povpraševanje; 

- omogoča razlikovanje oziroma identifikacijo »naših« proizvodov; 

- je sredstvo za razločevanje od konkurenčnih ponudb; 

- potencialnim konkurentom predstavlja vstopno oviro; 

- prodajalci raje in bolje prodajajo blagovne znamke, ker se tudi sami poistovetijo z njimi; 

- omogoča hitrejši vstop na nove tržne segmente in trge; 

- blagovna znamka je pomemben element necenovne konkurence; 

- krepi konkurenčni položaj; 

- blagovna znamka ima pomembno komunikacijsko funkcijo (sčasoma postane blagovna 

znamka s svojo nespremenjeno kakovostjo pomembno sredstvo publicitete, ki je lahko 

močnejše od tržnega komuniciranja); 

- odpira vrata do novih kupcev, saj lažje prodre v prodajno mrežo in si pridobi več prostora 

na prodajnih mestih; 

- omogoča olajšano načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, ki si z zvestobo 

blagovni znamki ustvari sorazmerno stalni krog kupcev in partnerjev; 

- krepi položaj proizvajalca pri pogajanjih s trgovskimi organizacijami; 

- omogoča boljšo postavitev določenega izdelka; 

- na finančnem trgu je predmet prodaje. 
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Blagovna znamka ne nudi prednosti le proizvajalcem, marveč tudi partnerjem in kupcem 

(prav tam): 

- potrošnikom nudi dodano vrednost; 

- poenostavi proces izbiranja in odločanja za nakup; 

- nudi številne informacije (o ceni, kakovosti, dosegljivosti ipd.) in zagotavlja standardno 

zadovoljstvo; 

- ima informacijsko funkcijo –ker nas informira, prihranimo na času, saj nam ni treba iskati 

dodatnih informacij; 

- olajša in pospeši proces odločanja, saj se nam ni treba poglabljati v proizvod; 

- omogoča preglednost trga in nudi pomoč pri nakupu oziroma izbiri proizvodov; 

- na jedrnat in jasen način usmerja potrošnike na bistvo, obenem pa omogoča konkurenčno 

razlikovanje, saj ima vsaka blagovna znamka drugačen pomen in vzbuja drugačne 

asociacije; 

- zagotavlja kakovost proizvoda in ima garancijsko funkcijo; kupci namreč na osnovi 

dobrih izkušenj verjamejo v ustrezno kakovost; 

- zmanjšuje tveganje ob nakupu in pri uporabi izdelka, je porok konsistentni ravni 

kakovosti; 

- poznana blagovna znamka pomaga potrošniku pri izbiri med množico izdelkov različnih 

znamk in s tem opravlja razlikovalno funkcijo; 

- simbolno vrednost blagovne znamke igra potrošnikovem življenju statusno, identitetno, 

kultno in družbeno preobrazbeno vlogo; 

- blagovna znamka zadovolji določene psihološke in statusne zahteve in potrebe 

potrošnikov; 

- blagovna znamka je pomenljivo osebno izrazno sredstvo, celo kultni predmet in 

navdihovalec množičnih vrednot; 

- ne nazadnje pa je blagovna znamka kot »zvezda stalnica« v spremenljivem svetu, saj v 

življenje kupcev vnaša red, trdnost, varnost in udobje. 

2.3 Strategija postavitve izdelkov na prodajnih mestih 

Urejenost prodajnega prostora je za večino kupcev zelo pomembna. Pravilno zaporedje 

blagovnih skupin, pravilen nabor izdelkov in pravilno zložena polica jim omogočajo najlažje 

in najhitrejše opravljen nakup. Vse našteto kupcem prinaša zadovoljstvo. Tako se bodo z 

veseljem vrnili v prodajalno opravit svoj nakup. 

Prostorske taktike imajo v sklopu vseh taktik upravljanja blagovnih skupin velik pomen. 

Kupci jih namreč zelo hitro opazijo, zaznajo in tudi doživljajo. Nepravilen nabor izdelkov in 

neurejena polica pri kupcih zelo hitro povzroči slabo voljo in posledično opravijo manj 

nakupa. V najslabšem primeru kupci celo zamenjajo trgovca. 
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Makro in mikro razporeditev prostora sta zato ključna pri upravljanju blagovne skupine. Z 

makro razporeditvijo prodajnega prostora (makromerchandising) se določi zaporedje in 

prodajno mesto blagovnih skupin v celotni prodajalni. Z mikro razporeditvijo 

(mikromerchandising) v posamezni blagovni skupini pa se najprej določi pozicija vsake 

posamezne blagovne znamke in nato še izdelkov. Končni izdelek mikro razporeditve je 

planogram blagovne skupine (celotni ali delni), katerega koncept temelji izključno na 

potrebah kupcev. Kakovostna makro in mikro razporeditev ima lahko izjemne prodajne 

rezultate v zelo kratkem časovnem obdobju (Category Consulting b. l.). 

 

Slika 3: Primer planogramske postavitve na prodajnem mestu  

Vir: Counter Books 2012. 

Do planograma pridemo v štirih korakih. Prvi korak pri izrisu planograma je določitev 

deležev podsegmenov in UoN (UnitsofNeed) na prodajni polici ter deležev posamezne 

blagovne znamke, ki ji pripada znotraj prodajnega prostora glede na prodajne podatke za 

zadnjih dvanajst mesecev, ker s tem izničimo prevelike vplive na prodajo zaradi sezonskega 

značaja na morebitne druge vplive. Sledi priprava načrta podsegmentov in UoN ter blagovnih 

znamk v okviru razpoložljive prodajne police. Zadnji korak je postavitev posameznih 

izdelkov na prodajno polico z upoštevanjem prodajnih podatkov posameznega izdelka za 

zadnjih dvanajst mesecev. Pri postavljanju posameznih izdelkov na prodajno polico moramo 

obvezno upoštevati zalogo, ki zadostuje potrebam kupcev do naslednjega polnjenja. To lahko 

zagotovimo z večanjem števila lic (angl. facingov) posameznega izdelka. Pri svežih izdelkih 

pa moramo upoštevati tudi roke trajanja izdelkov in postaviti ta kazalec pred zagotavljanje 

deležev na prodajni polici (Avberšek 2014). 
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Preden se blago dostavi na posamezno prodajno mesto, je treba vsak izdelek posebej opremiti 

s podatki o njegovi višini, širini in globini, da lahko kupec natančno izračuna, koliko prostora 

bodo izdelki zavzeli na prodajni polici.  

Podjetje HomeOgarden poleg planogramske postavitve na prodajnih mestih uporablja tudi 

izpostavitve izdelkov na stojalih. 

 

Slika 4: Primer izpostavitve na stojalu 

Vir: HomeOgarden 2015a. 

 

Slika 5: Primer izpostavitve stojala pred Kmetijsko lekarno 

Vir: HomeOgarden 2015b. 
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Pri načrtovanju postavitve izdelkov na prodajnem mestu se podjetje drži naslednjih načel 

(Pfeifer 2015): 

- razporeditev glede na logično nakupovalno pot; 

- upoštevanje, da je izdelek viden iz različnih zornih kotov; 

- preglednost polic; 

- lahek dostop do polic; 

- ugotoviti je potrebno, katera so prodajno močna in katera prodajno šibka mesta v 

prodajalni. 

Nato izdelke razporedimo na prodajna mesta. Razvrstimo jih tako, da (Pfeifer 2015): 

- povečamo impulzne nakupe; 

- povečamo učinek z barvami, obliko embalaže z videzom naravnega, preprostega izdelka; 

- kupcem olajšamo nakupovanje, ker so izdelki razstavljeni bolj pregledno. 

Problem predstavljajo izdelki, ki se slabo oz. se sploh ne prodajajo. Odkriti moramo vzroke za 

to in uresničiti enega od sledečih ukrepov (Pfeifer 2015): 

- z izdelki moramo seznaniti kupce, in sicer v obliki različnih oblik pospeševanja prodaje; 

- izdelek postavimo na vidnejše mesto v prodajalni; 

- izdelku znižamo ceno; 

- izločimo jih iz prodaje in s tem naredimo prostor za nove proizvode. 

Pri upoštevanju postavitve blaga na prodajnih mestih upoštevamo tudi dejavnike prodajno 

šibkih in prodajno močnih območij v prodajalni. Prodajni prostor lahko razdelimo na tri 

območja (Tomažin 2004, 31): 

- Območje spontanega nakupa. To območje naj bi bilo neposredno v območju vhoda –pred 

njim oz. za njim. Potrošniku naj bi omogočalo lažji vstop, izbiro blaga in nakup. Vendar 

pa se spontani nakup zgodi tudi v globljem prodajnem prostoru, če potrošnika pripravimo 

do tega, da ta prostor obišče. 

- Območje nakupovanja. V tem območju potrošnik pričakuje blagovne skupine, ki sodijo k 

njegovim stalnim potrebam, kupiti pa jih želi brez nepotrebne izgube časa. 

- Območje načrtovanih nakupov .Področje zajema tiste blagovne skupine, za katere se pri 

nakupu porabi več časa. Ti nakupi so po navadi rezultat daljšega načrtovanja. Tu 

potrošnik ob nakupu potrebuje visoko stopnjo pripravljenosti in svetovanja. 

Vsa mesta v prodajalni niso enako dobra in ne prodajajo vsi položaji enako dobro. Več kot 

gre skozi oddelek potrošnikov, boljša je lokacija. Katere so dobre in katere slabe lokacije, je 

odvisno od same lokacije trgovine, vhoda, stopnic, prehodov ipd. Višje, kot je nadstropje, 

slabše je prodajno mesto. Najboljša so prodajna mesta v bližini vhoda v prodajalno, glavnih 

prehodov, stopnic in dvigal. Lahko pa trgovci sami poskrbijo za to, da potrošniki zaidejo tudi 

na mesta, ki niso prodajno močna, in sicer tako, da tja postavijo zelo privlačne izdelke, po 

katerih je povpraševanje veliko (Tomažin 2004, 31). 
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Poseben problem vsake prodajalne je, kako je blago predstavljeno oziroma koliko prostora je 

namenjeno posameznim izdelkom. Navadno razlikujemo med normalno razporeditvijo polic 

in izdelkov, ki so vidni kupcem, in posebno predstavitvijo brez polic (off-shelf). S posebno 

razporeditvijo se ukvarjajo zlasti poslovodje v prodajalnah, ki z razporeditvijo izdelkov 

skušajo vplivati na prodajo, podobo prodajalne in učinkovito izrabo prostora. Poznamo nekaj 

načinov prikazovanja izdelkov (Potočnik 2001, 301-302): 

- Odprt prikaz (open display). Kupca želimo obkrožiti, ne pa ga oddaljiti od razstavljenih 

izdelkov. Ta pristop je razširjen v blagovnicah in modnih prodajalnah. Kupec se ustavi in 

lahko otipa izdelek; nagnjenost k nakupu se zato poveča. 

- Tematski prikaz (themedisplay). Izbira tematike je lahko zelo široka – lokalni in 

nacionalni dogodki, prazniki ali posebne mednarodne prireditve. Tematika mora ustrezati 

sezoni ali določenim aktivnostim kupcev. 

- Prikaz življenjskega sloga (life-styledisplay). Izgled prodajalne in prikaz izdelkov morata 

biti usklajena ter ustrezati ciljnim kupcem. Ta politika se uporablja zlasti v prodajalnah z 

oblačili, pa tudi v specializiranih prodajalnah (npr. v delikatesah). 

- Koordiniran prikaz (co-ordinateddisplay). Izdelke, ki jih uporabljamo skupaj, tudi 

razstavimo skupaj, npr. v prodajalni z oblačili razstavljamo ustrezne modne dodatke ali v 

prodajalni s pohištvom prikažemo tudi preproge, svetila ipd. Ta pristop povezuje izdelke 

in zato pospešuje nakupe dopolnilnih izdelkov. 

- Dominantni prikaz (classification dominance display). Prodajalec ponuja zelo širok nabor 

izdelkov določene skupine. Skupaj prikaže različne velikosti, barve in oblike 

posameznega izdelka, npr. zelo obsežna ponudba teniških loparjev.  

Načrtovanje prikaza izdelkov ni omejeno le na prodajno površino v prodajalni. Blagovnice si 

pri prikazovanju že leta pomagajo z izložbami. Čeprav izložbe zagotavljajo posebno 

privlačnost prodajaln, jim posvečajo čedalje manjšo pozornost. Eden od razlogov je, da so 

steklene površine zelo drage in da s prikazom izdelkov težko dosežemo želeno učinkovitost. 

Drugi razlog je, da poslovodje poskušajo zmanjšati ovire med zunanjostjo in notranjostjo 

prodajalne. To lahko dosežejo z neoviranim pogledom v prodajalno ali s posebno širokim 

vhodom. Zato čedalje več pozornosti posvečajo notranjemu videzu prodajaln, tako da zidove 

in stebre prav tako izkoristijo za razstavljanje blaga, visoke strope uporabijo za obešanje 

primernih izdelkov in s tem ustvarijo prisrčno ter prijetno vzdušje. 

Način prikaza izdelkov, ki so primerni npr. za supermarkete, v blagovnicah nima želenega 

učinka. V številnih novih hipermarketih ne upoštevajo običajnega prikaza izdelkov, predvsem 

zato, da bi kupci izdelke iskali in bi prodaja hitreje naraščala. V prodajalnah, kjer pogosto 

znižujejo cene določenih izdelkov, uporabljajo posebej prilagojeno prikazovanje izdelkov, da 

kupci do teh izdelkov pridejo preprosto in se pri nakupovanju dobro počutijo. S posebnim 

prikazom izdelkov, ki niso na policah, želijo trgovska podjetja doseči nekaj ciljev (Potočnik 

2001, 301): 

- pospešiti povpraševanje, zlasti izdelkov z visoko maržo in izdelkov iz presežnih zalog; 
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- povečati ugled prodajalne – ponudba novih izdelkov, posebno ugodna ponudba; 

- usmerjanje gibanja kupcev – pospešiti kroženje in povečati zanimanje za manj 

obiskovane dele prodajaln. 

Potočnik (2001, 301) pravi: »Trgovska podjetja se odločajo glede prostorske razporeditve 

izdelkov na več ravneh, tj. med oddelki, med različnimi skupinami izdelkov in med 

istovrstnimi izdelki. Pogosto priporočajo, da naj se dodelitev prostora ravna po tržnem deležu 

vsakega izdelka. Prednost tega pristopa je v učinkoviti izrabi delovnega časa prodajalcev, ki 

avtomatično dopolnjujejo izpraznjene police. Temu pristopu pravijo načelo enakomernega 

zmanjšanja zaloge, češ da se zaloga vseh izdelkov na policah zmanjšuje s približno enako 

stopnjo.« Če upoštevamo vse izdelke, ki so v prodajalnah, lahko z ustrezno prostorsko 

razporeditvijo prodajnih polic resnično uveljavimo princip enakomernega zmanjševanja 

zalog. Tudi proizvajalci vodilnih blagovnih znamk so zagovorniki povezovanja prodajnega 

prostora s tržnim deležem, saj si na ta način lahko še izboljšajo svoj položaj. Vendar pa 

moramo upoštevati tudi razloge, ki trgovca odvračajo od uporabe načela dodelitve prodajnega 

prostora odvisno od obsega prodaje oz. tržnega deleža posameznega izdelka (Potočnik 2001, 

301): 

- Vpliv položaja na prodajnih policah, ki bistveno vpliva na prodajo izdelka (prostorska 

elastičnosti). 

- Hitro rastoča prodaja oz. izdelki z največjim tržnim deležem morda ne zagotavljajo 

največjega dobička. 

- Posamezne izdelke lahko izločimo iz prodaje oziroma jim namenimo zanemarljivo 

majhen prodajni prostor brez škode za celotno ponudbo. 

- Prodajalne, v katerih prevladujejo poceni izdelki, lahko dajejo vtis slabe ali enolične 

izbire. 

- Prodajnih možnosti za nove izdelke ne izkoristimo dovolj. 

2.4 Vloga in pomen promocij na prodajnih mestih 

Strokovna literatura s področja trženja uvršča v pospeševanje prodaje vse tiste dejavnosti, ki 

omogočajo neposredno zbližanje proizvoda s kupcem in porabnikom.  

Promocije in degustacije sodijo med najučinkovitejše metode prodaje na prodajnih mestih. 

Promocija in degustacija sta metodi pospeševanja prodaje, ki se kupcem vtisneta v spomin 

bolj kot ostali načini oglaševanja, saj so izdelek preizkusili in se v njegove lastnosti sami 

prepričali, kar je povsem nekaj drugega, kot če vas o izdelku prepričujejo drugi. 

V našem vsakdanjiku smo obkroženi z informacijami o različnih izdelkih. Kamor koli se 

ozremo, zagledamo bleščeč napis ali velike panoje, na katerih nam ponujajo nešteto stvari. 

Tudi v eni uri gledanja televizije vidimo petnajst minut oglasov. Vse to pa je pripeljalo do 
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tega, da ljudje ne razlikujemo več med sorodnimi proizvodi različnih podjetij. Ker zaradi le 

majhnih razlik med izdelki med proizvajalci prihaja do vse večje konkurence, je treba najti 

novo pot, kako izdelek približati kupcu.  

Prav zaradi navedenega se vse bolj začenjajo uveljavljati promocije in degustacije. Tako 

imamo kupci možnost, da še pred nakupom izdelek preizkusimo ali poizkusimo. Če se nam 

bo izdelek zdel kakovosten ali pa bo imel dober okus in vonj, potem se bomo za nakup tega 

izdelka raje odločili.  

Promocije in degustacije pa prinašajo še eno prednost pred standardnim načinom oglaševanja. 

V nakup lahko prepričajo tudi kupce, ki so v prodajalno, gostinski lokal itd. prišli brez 

namena, da kupijo vaš izdelek. Pri takih kupcih lahko dobro usposobljeni degustatorji ali 

promotorji s svojo predstavitvijo ustvarijo potrebo po tem izdelku.  

Iz lastnih izkušenj lahko trdimo, da promocije povečajo prodajo za 50 % in tudi do 300 %. Po 

promociji po podatkih različnih raziskav prodaja ostaja nad povprečjem še do dvanajst 

tednov. V povprečju med promocijo izdelka prodaja konkurenčnega izdelka pade za približno 

10 %. Promocije so metoda pospeševanja prodaje, ki si jo kupci v primerjavi s kuponi, 

posebnimi stojali in napisi na in ob prodajnih policah najbolj zapomnijo (Agencija Prestiž 

2015). 

Pospeševanje prodaje je usmerjeno neposredno na kupca. Izvaja ga lahko proizvajalec ali 

agencija, ki jo proizvajalec najame, ter trgovec ali prodajno osebje. V večini primerov vse 

akcije in aktivnosti pospeševanja prodaje nadzira in organizira proizvajalec, čeprav se 

predvsem pri izdelkih iz uvoza dogaja, da posredniki te akcije organizirajo sami. Primeri, da 

trgovec oziroma prodajno osebje samo izvede akcijo pospeševanja prodaje, so redki. Razlog 

za te primere je slaba prodaja izdelka in prevelika količina zalog, ki se jih želijo znebiti. 

Zaloge jim namreč jemljejo preveč prostora, ki bi lahko bil bistveno bolj donosen, če bi ga 

zasedal izdelek, ki bi se bolje prodajal. 

Leta 1992 je Meyers Research Center iz New Yorka izvedel raziskavo o učinkovitosti metod 

pospeševanja prodaje na prodajnih mestih (Toroš 2003, 8). Anketirani so bili izvršilni delavci 

večjih ameriških trgovskih verig, ki so ocenjevali metode pospeševanja prodaje. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 1. 

Preglednica 1: Ocenjevanje metod pospeševanja prodaje na prodajnih mestih 

Metoda pospeševanja prodaje Povprečna ocena 

Degustacije in predstavitve 4,75 

Elektronski napisi na prodajnih mestih 2,95 

Video predstavitve na prodajnih mestih 2,65 

Oglaševanje na vozičkih 2,16 

Vir: Maclean Hunter Media 1993, v Toroš 2003, 8. 
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Kot je razvidno iz rezultatov, predstavljenih v preglednici 1, vodilni trženjski delavci na 

ameriškem trgu menijo, da so od vseh metod pospeševanja prodaje na prodajnih mestih 

najbolj učinkovite degustacije in predstavitve. 

Promocije povečajo prodajo za 50 % in tudi do 300 %, odvisno od narave promoviranega 

izdelka. Zato je pomembno, da tej metodi pospeševanja prodaje posvetimo posebno 

pozornost. Lieberman, predsednik Zveze promocijskih podjetij v Ameriki (Nationoal 

Association of Demonstration Cos.), pravi, da so promocije tehnika prihodnosti za uvajanje 

novih blagovnih znamk na trg in splošnega povečanja prodaje (Toroš 2003, 9). 

Običajen nakupni proces po Schultzu (1994, 66) sestoji iz petih stopenj: 

- spoznanja potrebe, 

- iskanja informacij, 

- raziskovanja možnosti in alternativ, 

- nakupne odločitve ter 

- ponakupnega ocenjevanja. 

V prvi stopnji nakupnega procesa, torej pri spoznanju potrebe in želje, mora kupec začutiti 

potrebo po določenem izdelku. Potreba in želja sta v očeh kupca eno in isto, če nekaj 

potrebujejo, si to želijo, in če si izdelek želijo, ga potrebujejo. Potreba in želja pa sta lahko 

realni ali zgolj imaginarni. Ko kupec močno čuti potrebo oziroma ko je njegova želja zelo 

velika, začne intenzivno iskati način, kako naj svojo potrebo ali željo zadovolji. Proizvajalci 

želijo na različne načine pokazati, da kupec izdelek potrebuje. 

Ko kupec začuti potrebo, začne iskati informacije o tem, kako bi svojo potrebo zadovoljil. 

Intenzivnost in obširnost iskanja informacij je odvisna od tega, kakšen izdelek oziroma 

storitev bo njegovo potrebo zadovoljil. Če razmišlja o nakupu nečesa, kar zahteva zanj veliko 

finančno investicijo (npr. nakup stanovanja, hiše, opreme …), bo natančneje in intenzivneje 

iskal informacije pri različnih virih. Previdnejši kupci bodo prav tako podrobno zbirali 

informacije za različne, tudi manjše nakupe. Običajno je kupčeva pozornost in intenzivnost 

iskanja informacij o izdelkih nižjega cenovnega razreda manjša, zato je verjetnost 

impulzivnega nakupa večja. 

Ko kupec dobi dovolj informacij, jih analizira in začne zbirati primeren izdelek za 

zadovoljitev potrebe. Analize so lahko podrobne in dolgotrajne ali pa takojšnje in temeljijo 

zgolj na lastnih izkušnjah ter njegovih občutkih. Na podlagi analiz informacij in primerjanja 

alternativ kupec sprejme odločitev in izvede nakup. 

Po nakupu in uporabi izdelka kupec ugotavlja kakovost svojega nakupa. Uporaba izdelka mu 

daje informacije za prihodnje nakupe. Kupčevo nezadovoljstvo je najpogosteje posledica 

nesporazuma, slabe komunikacije ter napačne uporabe izdelka. Če je kupec z izdelkom 

zadovoljen, bo izdelek ponovno kupil. 
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Na stopnje nakupnega procesa vplivajo družinski člani, referenčne skupine in kultura. Ko se 

družine odločajo o nakupu, imajo vsi v mislih potrebe vseh članov družine. V nekaterih 

družinah so v nakupni proces vpleteni vsi člani družine, v drugih pa posamezen član družine 

odloča, kaj drugi potrebujejo, in sam izvede nakupno odločitev. Tudi otroci so pomemben 

člen pri družinskih nakupnih odločitvah. Referenčna skupina je ena ali več oseb, s katero 

kupec primerja svoje vedenje, občutke in prepričanja. Kupec ima lahko več različnih 

referenčnih skupin, čeprav je družina še veno najpomembnejša referenčna skupina. 

Referenčne skupine vplivajo na kupčev nakupni proces na naslednje tri načine: 

- so vir informacij, 

- nagrajujejo dobro nakupno odločitev, 

- izboljšujejo kupčevo javno podobo. 

Promocije občutno skrajšajo nakupni proces in tudi pomešajo stopnje procesa. Lahko rečemo, 

da promocije običajno nakupni proces obrnejo na glavo, predvsem v primeru, ko oglaševani 

izdelek ni na kupčevem nakupovalnem lističu (Uršič 2004,15). 

2.5 Prikaz strategije promocij v podjetju HomeOgarden 

Podjetje HomeOgarden je svoje prve izdelke začelo prodajati s promocijami izdelkov na 

prodajnih mestih, kot so Semenarna, kmetijske zadruge, Špar, Mercator, Bauhaus, Baumax 

ipd. Izdelki so bili na trgu novi, nihče jih ni poznal, denarja za večje marketinške aktivnosti pa 

start-up podjetje ni imelo. Zato bomo v nadaljevanju predstavili smernice aktivnih promocij v 

omenjenem podjetju. 

Namen promocij je »dajanje izdelkov v roke kupcem«. 

Prvi koraki promotorja na prodajnem mestu so (Pfeifer 2015): 

- Ko pride promotor v trgovino, jo mora najprej spoznati, poiskati izdelke HomeOgarden, 

urediti prodajne police, stojala z izdelki, dopolniti prodane izdelke na rožnih stojalih. 

- Tam, kjer je pretok kupcev največji, je treba zasesti najboljša mesta na prodajnem mestu. 

- Preden se promocija prične, se je treba pozanimati, kateri izdelki so v akcijah, da se jih 

dodatno poudari pri pospeševanju prodaje. 

- Izdelke je treba povezati s trenutnimi sezonskimi izdelki v trgovini. Kadar je aktualen 

semenski krompir, se mu poleg nakupa krompirja ponudi še gnojilo za boljšo rast. 

- V prodajalni ni treba biti statičen, lahko se po trgovini premikamo v smeri, kjer je kupcev 

največ. 

- Zraven izdelka se obvezno podari brošuro o izdelkih iz linije HomeOgarden, kjer si lahko 

preberejo več o izdelkih. 

- Z brošurami je treba opremiti stojala z izdelki in prodajne police. 

- Nadrejene je treba obvestiti o pomanjkanju POS-materiala (brošure). 
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Da bi dosegli boljšo prodajo, upoštevamo naslednja načela (Pfeifer 2015): 

- Pred začetkom promocije je treba poskrbeti, da so stojala in prodajne police dobro 

založeni. 

- V kolikor je embalaža nekoliko zaprašena ali morda umazana, jo je treba obrisati. 

- Stojala in prodajne police se skozi sezono (februar–junij) tedensko spreminjajo, kajti 

izdelki se prilagajajo času, ko rastline napadajo določene bolezni, škodljivci. Police je 

treba urediti skladno s planogrami. 

- Promotorji tedensko prejemajo obvestila o prodajnem fokusu, kateri izdelek je treba 

pospeševati na določenih prodajnih mestih, ter na katerih prodajnih mestih potekajo 

prodajne akcije. V sklopu tega se izvajajo prodajne aktivnosti. 

- Skrbeti je treba za redno naročanje izdelkov v trgovini. V kolikor se opazi, da se zaloga 

izdelkov v trgovini zmanjšuje, se o tem obvesti bodisi vodjo prodajnega območja ali pa 

direktno prodajno osebje, ki je odgovorno za naročila v trgovini. Sporočiti jim je treba 

točno število manjkajočih izdelkov. 

- Promotorji prejmejo zajeten marketinški material (brošure in vzorce izdelkov), ki ga je 

treba dosledno deliti med nakupovalce. 

- Poskrbeti je treba za dobre odnose z zaposlenimi v trgovinah brez vpletanja v spore, ki ne 

prinesejo pozitivnih rešitev za nobeno stran. 

- Vprašati jih je treba za mnenje pri izpostavitvah izdelkov, jih vključiti v proces postavitve 

izpostavitev. 

- Zaposlenim se razdeli vzorce izdelkov, da jih lahko preizkusijo in se njihovo zaupanje v 

izdelke še poglobi. 

Strategija »push« in »pull« 

Strategija »push« ali v prevodu strategija potiska pomeni uporabo značilnih trženjskih 

dejavnosti izvajalca (prodajno osebje in pospeševanje prodaje trgovini). Pri tej strategiji je 

predvsem pomembna usmerjenost k posrednikom, kot je osebje v trgovini, kajti to naj bi 

ravno tako spodbudili, da naročijo večjo skupino izdelkov, ki jih nato ponudijo končnim 

uporabnikom. Pri tej strategiji je poudarek na dobrih odnosih z osebjem v trgovini ter 

izobraževanju osebja o izdelkih. Podjetje pripravi omejeno število vzorcev za prodajno 

osebje. 

Strategija »pull« (v prevodu strategija potega) temelji na uporabi oglaševanja in pospeševanja 

prodaje. Pri tej strategiji promotor prejme informacije o marketinških objavah v medijih, ki 

jim služijo kot dodatno prodajno orodje, s katerim se lažje približa izdelke in njihove 

zaznavne vrednosti.  

Promotor mora spoznati kupčeve nakupovalne navade in imeti pravilen pristop. Pri tem mora 

upoštevati naslednje (Pfeifer 2015): 

- Nagovor kupca mora biti enostaven in nevsiljiv. 
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- V prvih desetih sekundah lahko pridobimo kupca na svojo stran. 

- Kupca je treba opazovati, kaj kupuje ter kakšne rastline in proizvodi se že nahajajo v 

njegovem nakupovalnem vozičku. 

- Prepoznati je treba, kakšne vrste je kupec. 

- Kupcu nikoli ne predstavljamo širine programa, osredotočiti se je treba na en sam 

izdelek. 

- S prvim nagovorom ugotovimo, kaj kupec išče oz.potrebuje. 

- Ko začne kupec razlagati, kaj išče, ali ima vrt, katere rastline ima najraje, ga je treba 

poslušati in mu obenem že pokazati primeren izdelek. 

- Promotor mora biti kot »slon« – dolg rilec in velika ušesa–, in ko je primeren čas, 

odločno stopiti in »pokončati žrtev«.  

- Promotor se giba po trgovini in ima na očeh vse kupce, ki prihajajo v trgovino. Če je 

gneča, se osredotoči na tri kupce in čaka na pristop. Če je trgovina prazna, ne sme 

izpustiti nobenega kupca. Ko kupca dovolj prepozna, se odloči za enostaven in nevsiljiv 

nastop. Če sta kupca v paru – moški in ženska, se obvezno vedno nagovori žensko, saj 

praviloma ona vodi nakup, ženske so tudi bolj zvedave, zanimajo jih novosti. 

- Opazovanje kupca je preprosto takrat, ko išče, oz. če ga nismo prej opazili, lahko 

enostavno prepoznamo, kaj ima v vozičku, ko nam je dovolj blizu. Prav tako je treba 

opazovati, ali se odloča za večji nakup – opazujemo količino že nabranih izdelkov v 

vozičku. Ali ima samo nujne stvari ali ima v vozičku že precej izbranih izdelkov. Pri 

prvem nagovoru opazimo tudi,ali je situiran ali intelektualec. Takrat opazimo tudi,ali je 

preizkuševalec – dovzeten do novih nepoznanih stvari ali je starokopiten, morda celo 

zadrt, ne želi, da ga ugovarjamo. 

- Prvi nagovor nikoli ne sme biti podoben temu: »Pozdravljeni, predstavljam novo 

blagovno znamko HomeOgarden« itd. Kupec bi se po dolgem nagovoru ustrašil, da mu 

želite vzeti dragocen čas in mu prodati nekaj, kar sploh ne potrebuje. To kupce odvrača.  

V nadaljevanju predstavljamo zgodbo dobrega promotorja. 

Prihajata kupca, moški in ženska s polnim vozičkom. Kupila sta krompir, semenske vrečice, 

organsko gnojilo, ogledovala sta si seme za travo, vendar ga nista vzela, imata orhidejo, korita 

za rože, zemljo, zastirko itd. Ta dva opravljata večji sistematični nakup za vrt in dom. 

Pomembno je, da imata vrt – ti kupci so pomembni in praviloma ga imajo vsi, ki zahajajo v 

specializirane trgovine z vrtnarsko opremo. Posadila bosta krompir, verjetno večino vrtnin, 

rada imata rože, zavedata se ekoloških trendov, saj sta vzela organsko gnojilo. 

Promotor ne stoji negibno pri stojalu HomeOgarden ali prodajni polici; v času, ko si kupca ne 

ogledujeta izdelkov, pristopi k ženski, v roki ima ključni izdelek, ki si ga je izbral za uvod 

(postavi si cilj, da bo kupec kupil večjo paleto izdelkov). 
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Kupca nagovorimo: »Pozdravljeni, gospa, letos pravijo da bo dobra sezona za krompir. Še 

dobro, da ste ga vzeli, ker ta sorta kar hitro poide.« 

Zdaj čakamo, kako se kupec odpre. Če je klepetav, je naš. Kupec nam navadno pove, da ima 

vedno krompir, začne razlagati o vrtu – to je običajno ženska, moški pa pritrjuje. 

Kupca ponovno nagovorimo: »Veste, krompir– vidim, da ste ga dobro izbrali–, potrebuje 

poleg gnojila, (ne glede na to, kaj je izbral) tudi nekaj, da bo krepek in odporen.« 

V roke ji damo izdelek, ki ga želimo prodati. Opišemo ga kratko, jedrnato, povemo ključne 

zadeve: »Tole je povsem naravno za krepitev vašega krompirja (brez agrokemikalij), da bo 

debelejši, močnejši, bolezni mu ne bodo prišle do živega. Veste, tudi mi imamo doma vrt in 

moja mama tole zelo pohvali.« 

Kupec se odloča, razmišlja, ali to zares potrebuje. Promotor je tiho, ne govori. Navadno se 

takšni kupci sami prepričajo, da nekaj takega res potrebujejo. Če se pokaže dvom pri kupcu, 

promotor nadaljuje z novimi argumenti. Vendar vedno počaka, da on spregovori.  

Navajamo vprašanja, ki nam jih nato lahko zastavi kupec.  

»Ali je res naravno?« 

»Gospa/gospod, vidite, da stoji tukaj na polici in ni zaklenjeno kot strupi, poglejte embalažo,« 

skupaj preberemo – ljudje radi sami berejo iz embalaže, ker promotorju ne zaupajo, ampak 

praviloma ne vedo, kje naj iščejo navodila na embalaži. Kupca nikoli ne »zasipamo« z 

argumenti, ljudje mislijo, da pretiravamo in si izmišljujemo. Če je kupec intelektualec, mu je 

treba povedati, da je izdelek preizkušen na Biotehniški fakulteti, na oddelku za kmetijstvo, 

kjer so bili zelo zadovoljni. 

»Kakšna je cena izdelka?« 

»Poglejte, gospa/gospod, za krompir ste dali (izmišljeno) 10 evrov, za gnojilo 20 evrov, pa 

menda ne boste zaradi 5 evrov imeli slabšega krompirja.« Povedati je treba, za kakšne 

količine krompirja zadostuje izdelek: »To boste imeli za 300 m2
. 

Kupec se je odločil za nakup in položil izdelek v nakupovalno košaro. Zdaj pa se začne prava 

promocija oziroma prodaja. Ob tem je treba kupcu povedati, da ima krompir še koloradskega 

hrošča, krompirjevo plesen. Pa za orhideje je treba skrbeti itd. Tu je zelo pomembno, da ne 

pretiravamo. Nekje pri šestih izdelkih se je dobro ustaviti in predlagati, da so ti ključni – 

kupcu je treba dati brošuro v roke in svetovati, da je za druge izdelke še čas in naj jih kupi pri 

naslednjem obisku. 

Če gre za univerzalnega kupca, se je treba osredotočiti na ključne izdelke. »Specialistične« 

kupce in tiste z bolj praznimi košarami pa je treba zopet prepoznati z opazovanjem, kaj imajo 
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v košarah, s hitrimi ciljnimi komentarji: »Veste, paradižnik vedno napade plesen. Temu se res 

ne moremo izogniti – lahko pa naredimo paradižnik bolj odporen na naraven način.« 

Cilj je, da se večini kupcev odloži v košaro vsaj en izdelek z brošuro; bolj dojemljivim tri do 

štiri izdelke, tistim, ki opravljajo letni nakup in so pravi ljubitelji, pa šest izdelkov. 

Na kaj naj pazi promotor v zvezi s svojim zunanjim videzom, da bo verodostojen: 

- uporablja naj predpisano opremo (majica, telovnik, flis, priponka …); 

- promotor mora biti lepo urejen in lepo oblečen; 

- govoriti mora jasno in odločno s kratkimi stavki brez nepotrebnega govorjenja. 

Izražati moramo kompetentnost, strokovnost – promotor je strokovnjak na svojem področju, 

ni pa strokovnjak za vse. 

Biti mora naraven, ekološko usmerjen, da lahko navaja preizkuse iz prakse, kot npr.: »Na naši 

kmetiji vemo, kaj pomeni domača zdrava hrana, naravna sredstva uporabljam že vrsto let in 

smo zelo zadovoljni.« 

Promotor mora biti aktiven, gibati se mora po trgovini, vendar se ne sme oddaljiti preveč od 

police z izdelki HomeOgarden, da lahko hitro pripelje kupca do police. 

Za hitro prodajo enega izdelka se lahko porabi največ dve minuti. Za zahtevnejše kupce se ne 

porabi več kot pet minut – to je aktivna promocija, ne dolgotrajen posvet s strokovnjakom. 

Cilj promocije je izdelek v košari. 

2.6 Značilnosti agrohomeopatije 

Homeopatija je alternativni način zdravljenja, ki spodbuja samozdravljenje telesa. 

Agrohomeopatija pa je način zdravljenja, ki v rastlinah krepi in dviguje esenco energije 

življenja ter njihove energije uravnoveša. Povedano v poljudnem jeziku je morda primerjava s 

povečevanjem vitalnosti rastlin najbolj primerna (Ortan 2012). 

Agrohomeopatija je uporaba homeopatije v kmetijstvu in vrtnarjenju za zdravje rastlin in za 

obvladovanje škodljivcev. Je način, kjer narava pomaga naravi. Deluje na principu 

energijskega vplivanja na biološke procese v rastlinah, lahko tudi pospešuje ali zavira rast 

rastlin. Omogoča, da rastline postanejo in ostanejo zdrave, njihovo dobro rast in zdrave ter 

obilne plodove. Z agrohomeopatijo tudi uspešno obvladujemo in preganjamo škodljivce in se 

pred njimi tudi lahko zaščitimo. 

Agrohomeopatija uporablja enaka načela kot homeopatija, le da jih smiselno aplicira na 

rastline in živali v kompleksnem sistemu vseh kraljestev narave. Agrohomeopatija 
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neposredno spodbuja večjo pridelavo zdravih pridelkov brez uporabe kemijskih sredstev. Je 

odlična pomočnica v kmetijstvu brez kemije, v vrtnarstvu brez kemije, v cvetličarstvu brez 

kemije, v ekološkem kmetovanju in vrtnarjenju, v bio kmetovanju in vrtnarjenju (Ortan 

2012). 

Agrohomeopatija je način zdravljenja, ki v rastlinah krepi in dviguje esenco energije življenja 

ter njihove energije uravnoveša. Morda je primerjava delovanja agrohomeopatije s 

povečevanjem vitalnosti rastlin najbolj primerna. Agrohomeopatski pripravki s svojimi 

energijami delujejo na biološke procese v rastlinah. Z njimi npr. lahko pospešujemo ali 

zaviramo rast rastlin. Pri agrohomeopatiji je zelo pomembno, da obravnavane rastline in 

škodljivce ustrezno obravnavamo v povezavi z njihovim ekosistemom. Le tako zagotovimo, 

da zdravimo rastline in ne le simptomov, ki jih izkazujejo. Agrohomeopatski proizvodi so 

homeopatski pripravki za rastline. Homeopatski postopki so za razvoj in za proizvodnjo 

agrohomeopatskih pripravkov v izvajanju prilagojeni tako, da agrohomeopatsko sredstvo 

deluje na rastline in na rastlinske škodljivce, na ljudi pa ne. Pri postopku izdelave 

agrohomeopatskega pripravka gre za to, da iz izbrane izhodiščne rastline, živali ali snovi z 

mehansko razgradnjo snovi iz nje v procesu priprave sprostimo energije in jih prenesemo na 

nosilni medij (voda, alkohol ali laktoza). S temi energijami agrohomeopatski pripravki, ki jih 

uporabimo za izdelavo pršil ali škropiv, delujejo na rastline ter na njihove škodljivce. S 

stopnjami redčenja ter hkratnega ritmičnega pretresanja ali potenciranja pripravimo različne 

razredčitve oz. potence. Višja kot je potenca, močnejši so energijski odtisi v njej. Rastline, 

negovane s takimi pripravki, zelo dobro uspevajo, so zdrave, kakovostni in obilni so tudi 

plodovi. 

Kje se pripravljajo agrohomeopatski proizvodi, kaj je pri teh postopkih pomembno? 

Agrohomeopatski proizvodi se izdelujejo v ekosistemu in v laboratoriju. V ekosistemu je 

potrebno podrobno opazovanje oz. proučevanje tako obravnavanega problema z rastlino ali 

škodljivcem kot tudi medsebojnih relacij, ki jih imajo med seboj rastline, živali, zemlja oz. 

tla, lega površine in druge okoliščine ter posebnosti. Rastlino ali škodljivca, ki ga proučujejo, 

morajo dobro poznati. Vse to je potrebno, da izberemo pravilne vhodne snovi ali rastline za 

določen agrohomeopatski pripravek. Ko te določimo, je treba proučiti, kateri način priprave 

matične tinkture bo za določeni primer agrohomeopatije najbolj učinkovit. Iz ustrezne potence 

matične snovi v topilu pripravijo matično tinkturo. To je strokovni postopek, pomembna je 

natančnost in pravilna razmerja topila in topljenca. Tudi koncentracija topila (npr. alkohol v 

vodi) je zelo pomembna. Ko je matična tinktura pripravljena in ko se določi ustrezne potence, 

sledi postopek potenciranja. Pri vsaki potenci je število pretresanj ciljno določeno. Vsi 

postopki pripravljanja agrohomeopatskega pripravka morajo potekati v tišini in koncentraciji. 

Uporaba strojnega pretresanja ni dovoljena, saj elektromagnetna sevanja slabijo delovanje 

homeopatskih ter agrohomeopatskih pripravkov. Oseba, ki pripravlja agrohomeopatski 

pripravek, mora biti umirjena in v času tega dela tudi »miselno prazna«. Posveti in preda naj 
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se ritmu pretresanja potenc. Pri pripravi agrohomeopatskih pripravkov se upoštevajo tudi 

ritmi kozmosa. Zato naj v dneh, ko so konstelacije planetov za pripravo agrohomeopatskih 

proizvodov neugodne, priprava matičnih tinktur in proizvodnja agrohomeopatskih pripravkov 

ne potekata. Ljudje, ki agrohomeopatske proizvode uporabljajo, sodelujejo v tem enkratnem 

procesu vzpostavljanja ravnovesja v obravnavanem ekosistemu. Iz agrohomeopatskega 

pripravka pripravijo svoje škropivo (za zunanjo uporabo) ali svoje pršilo (za uporabo v 

stavbah, seveda tudi v bivalnih prostorih). V navodilu so priporočila za pripravo škropiva oz. 

pršila ter za opravljanje dinamiziranja (ritmičnega pretresanja) zmesi agrohomeopatskega 

pripravka in vode. Človek naj bo pri tem delu umirjen, osredotočen na svoje opravilo. Začutil 

bo, koliko pretresanj ter kakšen ritem potrebuje njegovo škropivo, da bo idealno za rešitev 

obravnavanega problema. V agrohomeopatiji je treba svojim občutkom dati prav. Dobro je, 

da se vsak uporabnik agrohomeopatskih pripravkov zaveda, da s svojim sodelovanjem ne 

pripravlja le svojega agrohomeopatskega škropiva, ampak da s tem procesom vedno sodeluje 

pri vzpostavljanju ravnovesja na Zemlji (Cora 2013). 

Katere so prednosti uporabe agrohomeopatije? 

Agrohomeopatija nudi trajnostni pristop v pridelovanju zdrave hrane. Znano je dejstvo, da je 

industrija kemičnih izdelkov okolju ena najbolj škodljivih industrij. Uporaba teh izdelkov 

med drugim povzroča slabšo sposobnost tal za vsrkavanje vode, zato ti izdelki pridejo v 

podtalnico in z njo tudi v vodovodno omrežje, namesto da bi ostali v zemlji. 

Poleg tega so v primerjavi s kemičnimi proizvodi homeopatski pripravki mnogo cenejši, 

herbicide in fungicide pa proizvajajo iz fosilnih goriv, kar vodi v nadaljnje onesnaževanje. 

Obstajajo tudi nekatere ocene glede zmanjševanja onesnaževanja, ki bi ga lahko dosegli, če bi 

namesto kemične agrarne industrije uporabili agrarno homeopatijo (Ortan 2012): 

»Z opustitvijo proizvodnje izdelkov kemične industrije bi lahko zmanjšali porabo fosilnih goriv 

za pribl. 50 % in s tem drastično zmanjšali onesnaževanje. Tako bi imeli tudi bolj zdrave rastline, 

torej bolj zdravo hrano in pridelali bi znatno več hrane. Ker v klasični agrarni proizvodnji zaradi 

obolelosti rastlin propade približno 30 % rastlin, bi lahko imeli z uporabo agrohomeopatije za isti 

delež – torej za približno 30 % več rastlin. Na ta račun bi lahko rešili dva globalna svetovna 

problema: ker bi imeli za 30 % več rastlin, bi s tem imeli toliko več zdrave hrane, kar pomembno 

doprinese k znižanju svetovne lakote. Tudi vnos CO2-emisij bi pomembno znižali ter s tem 

pomagali v boju proti globalnemu segrevanju in uničenju ozonskega plašča. Posredni učinek bi se 

lahko pokazal tudi na cenejši hrani. 

Dokazano je, da homeopatska Silicea zemlji (tudi puščavski zemlji) pomaga izboljšati vodno 

vsrkavanje. S škropljenjem puščavskih predelov Avstralije je bila na škropljenem območju 

povzročena ozelenitev prej puste puščave. 
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Gre za zelo pomembno možnost, da bi lahko s prakticiranjem tega vedenja smotrno ozelenili 

puščave in jih tudi spremenili v rastna območja. To bi lahko imelo naslednji približno 30-odstotni 

delež pri zniževanju CO2-emisij. S tem bi tudi vzpostavili pogoje za poseljevanje takih območij.« 

2.7 Predstavitev izdelkov 

Agrohomeopatski izdelki nudijo možnost, da zdravo hrano pridelamo brez uporabe kemičnih 

sredstev. Ponujajo možnost, da so brez uporabe kemičnih pripravkov rastline negovane in 

zdrave. Pri postopkih izdelave agrohomeopatskih pripravkov se upoštevajo tudi sile kozmosa. 

Uporablja se tudi posebej informirana voda. Sinergija uporabljenih sestavin in postopkov se 

izraža v odlični kakovosti in učinkovitosti proizvodov. 

Agrohomeopatski izdelki nudijo popolno nego vseh vrst rastlin: sobnih, zunanjih okrasnih 

rastlin, vrtnin, poljščin, sadnih dreves, parkovnih rastlin, vinske trte, gozdov itd.  

Z uporabo agrohomeopatskih pripravkov lahko obvladujemo tudi škodljivce in mrčes tako, da 

le-ti zapustijo površine, ki so bile zalite s pripravkom. Zaradi popolne varnosti pripravkov jih 

lahko uporabljamo tudi v bivalnih prostorih. 

Start-up podjetje HomeOgarden trenutno ponuja naslednje izdelke (Pfeifer 2015): 

- Bolezni stop, 

- Škodljivci stop, 

- Polži stop, 

- Uši stop na vrtnicah, 

- Hrošči stop, 

- Kisla zemlja stop, 

- Krepitev cvetočih okrasnic, 

- Krepitev vrtnih plodovk, 

- Krepitev vrtnih zelenjadnic, 

- Zdrave začimbnice in dišavnice, 

- Odpornost paradižnika, 

- Krepitev zelenih sobnih rastlin, 

- Čudovite orhideje, 

- Uspešno presajanje, 

- Poškodbe stop, 

- Organsko sožitje, 

- Organska zemlja v sadilni vreči, 

- Gnojilo organski vrt, 

- Gnojilo organska ozelenitev trate, 

- Organsko dognojevanje, 

- Organsko listno dognojevanje. 
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Vsi izdelki so podrobneje predstavljeni v prilogi 2. 

2.8 Poglavitne prednosti izdelkov 

V zvezi z vsebino in delovanjem izdelkov izpostavljamo naslednje ključne prednosti (Pfeifer 

2015): 

- Metode in izdelki, ki jih podjetje uporablja, so naravni in primerni za vsakogar. Z njimi je 

mogoče ustvariti naraven organski vrt na kakršnem koli zemljišču, v koritih, lončkih, tako 

v mestnih središčih kot na podeželju.  

- Ključna sestavina, ki jo uporabljajo, je kakovostna organska masa, med katerimi je najbolj 

poznan humus. V vrtovih je zaradi pretirane uporabe umetnih gnojil organske mase 

premalo. 

- Kakovostna organska gnojila vsebujejo osnovno organsko maso, ki deluje postopoma, 

organske stimulatorje rasti, ki delujejo takoj in na dolgi rok, in izboljševalce rasti, ki 

pomagajo rastlinam ob suši in takrat ko zmanjka dostopne hrane za rastline. 

- Izdelki so nestrupeni. 

- Po uporabi na rastlinah in na zemljišču ne ostanejo ostanki (brez karence). 

- Izdelki so enostavni za uporabo. 

V zvezi s trženjem podjetje dosega naslednje ključne prednosti (Pfeifer 2015): 

- Možnost trženja izdelkov, ki po uporabnosti zamenjujejo izdelke s posebnimi zahtevami 

za prodajo (fitofarmacevtska sredstva, ki zahtevajo dodatno izobražene kadre in izkaznice 

za prodajo). 

- Inovativen, moderen program oskrbe in zaščite rastlin. 

- Zanimivost programa in s tem povezane prodajno-marketinške aktivnosti, kot so 

predavanja, svetovanja, promocije na prodajnih mestih … 

- Sledenje sodobnim tržnim trendom in spremenjenim navadam potrošnikov na področju 

oskrbe rastlin. 

- Družbena odgovornost (spodbujanje uporabe okolju prijazne tehnologije in rešitve). 

- Privlačna embalaža. 

- Določeni izdelki zaradi svoje stisnjene oblike zavzamejo manj prostora na prodajnem 

mestu. 

- Možnost izpostavitve izdelkov na marketinških stojalih (tudi zemlje). 

- Možnost, da trgovci neprodano blago po končani sezoni vrnejo nazaj dobavitelju. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA HOMEOGARDEN  

Podjetje HomeOgarden, proizvodnja in trženje homeopatskih sredstev za rastline, d. o. o., 

deluje v Ljubljani na Kašeljski cesti 144. Podjetje je zapisano v register pod matično številko 

6259014000 in je registrirano kot davčni zavezanec. Pravnoorganizacijska oblika podjetja je 

družba z omejeno odgovornostjo in ima trenutno pet redno zaposlenih oseb. Podjetje je bilo 

ustanovljeno 12. novembra 2012 z domačim kapitalom in zasebno lastnino. Ustanovitelja sta 

Aleš Pfeifer in Vesna Hočevar (Pfeifer 2015). 

Vizija družbenikov je, da se podjetje specializira in postane tržni vodja na področju naravne 

oskrbe rastlin v Sloveniji in na Hrvaškem, pomemben igralec v Skandinaviji in prepoznaven v 

osrednji EU, predvsem v Avstriji in Nemčiji. Na omenjenih tržiščih je podjetje namreč 

zasledilo precejšnje pomanjkanje učinkovite ponudbe iz omenjene dejavnosti, prav tako 

narašča ozaveščenost ljudi o varnem načinu vzgoje rastlin brez nepotrebne uporabe 

agrokemikalij in umetnih gnojil po celotni Evropi. Vsakdo si želi zdravega in varnega okolja 

ter zdravega domačega pridelka. V podjetju menijo, da se bo povpraševanje po tovrstnih 

izdelkih bistveno povečalo. Zakonodaja in evropske politike to že spodbujajo. V Sloveniji je 

že večji del izdelkov za varstvo/oskrbo rastlin treba kupovati z izkaznico in zato opraviti izpit, 

poleg tega pa je večina izdelkov že pod ključem, tako da jih kupci ne morejo izbirati sami 

(enako tudi na tržiščih, kamor bomo vstopili). Produktna linija podjetja pa bo predmet splošne 

rabe in bo tudi na trgovskih policah prosto dostopna. 

Cilji podjetja so (Pfeifer Aleš 2015): 

- prevzeti del trga obstoječe naravne zaščite rastlin; 

- prevzeti del trga kemijske zaščite rastlin – pesticidov; 

- navdušiti kupce k uporabi izdelkov, ki zaradi bojazni trenutno ničesar ne uporabljajo; 

- preusmeriti kupce pri uporabi umetnih gnojil na sredstva za krepitev in rast rastlin; 

- pridobiti certifikate za ekološko proizvodnjo po EU-smernicah, katerim naši izdelki 

ustrezajo. 

3.1 Raziskava o zaupanju v nove blagovne znamke na trgu 

Namen raziskave je oceniti, kolikšno zaupanje imajo ljudje v nove blagovne znamke na trgu. 

Cilj je bil raziskati, koliko ljudi se odloča za nakup izdelkov, kljub temu da izdelkov in 

blagovne znamke ne pozna. Za potrebe raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je 

sestavljen iz dveh sklopov in obsega 15 vprašanj (priloga 1). Prvi del vprašalnika je splošen in 

sestavljen iz podatkov o spolu, starosti, izobrazbi. Drugi del vsebuje vprašanja o zaupanju v 

nepoznane blagovne znamke. Anketa je bila izvedena osebno v več krajih po Sloveniji v 

obdobju med 5. in 15. novembrom 2015. 
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Osnovna statistična množica, ki je zajeta, je N = 60 ljudi. Populacija je naključna, torej ni 

vezana na stopnjo izobrazbe, poklic, starost ipd. Anketiranih je bilo več žensk kot moških.  

Ko je bilo zbiranje podatkov na terenu zaključeno, smo pričeli s pripravo in z obdelavo baze 

podatkov za statistično obdelavo anketnih vprašalnikov. S pomočjo Microsoftovega programa 

Excel smo oblikovali bazo podatkov ter jo nato prenesli v statistični program SPSS in tako 

izračunali potrebne statistične parametre. 

3.2 Rezultati raziskave 

Slika 6 prikazuje odgovore na prvo zastavljeno vprašanje, to je o spolu anketirancev. 38,3 % 

vprašanih, oziroma 23 anketirancev, je bilo moških, 61,6 % anketirancev, tj. 37, pa žensk. 

 

Slika 6: Anketiranci po spolu 

Anketirance smo razdelili v šest večjih starostnih skupin. Podatki, ki jih prikazuje slika 7, 

kažejo, da je 11,7 % anketirancev starih od 15 do 25 let. Največ anketirancev (58,3 %) je med 

26. in 35. letom, kar dejansko pomeni 35 anketirancev. Med 36. in 50. letom starosti je 

23,3 % vseh anketirancev. 3,3 % anketirancev je starih od 51 do 65 let. V starostno skupino 

med 66. in 80. letom je sodil en anketiranec, kar je 1,6 %. Ravno tako je sodil v starostno 

skupino nad 81. let en anketiranec, to je 1,6 %. 
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Slika 7: Starost anketirancev 

Kot prikazuje slika 8, ima največ anketirancev V. stopnjo izobrazbe, kar pomeni 48,3 %, oz. 

29 anketirancev. Z 20 % sledijo anketiranci s VII. stopnjo izobrazbe, tj. 12 anketirancev. 

Devet anketirancev (15 %) ima III. stopnjo izobrazbe. IV. stopnjo izobrazbe ima 13,3 % 

anketirancev. VI. stopnjo izobrazbe pa ima 3,3 % anketirancev.  

 

Slika 8: Izobrazba anketirancev 

V preglednici 2 vidimo, da več kot polovica, to je 39 anketirancev (65 %), blagovne znamke 

kupuje zgolj občasno. 18,3 % anketirancev je odgovorilo, da prisega na dobro blagovno 

znamko. Osem anketirancev, kar je 13,4 %, blagovnim znamkam ne zaupa. Le dva 

anketiranca, to je 3,3 %, pa sta odgovorila, da so blagovne znamke njihov življenjski slog. 
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Preglednica 2: Pomen blagovne znamke pri nakupu 

Kolikšen pomen pri nakupu dajete blagovni znamki? 
Frekv

enca 
Delež 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Blagovne znamke so moj življenjski slog 2 3,3 3,8 3,3 

Prisegam na dobro blagovno znamko 11 18,3 18,3 21,6 

Blagovne znamke kupujem zgolj občasno 39 65 65 86,6 

Blagovnim znamkam ne zaupam  8 13,4 13,4 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0   

 

Preglednica 3 prikazuje, kako pogosto anketiranci kupujejo blagovne znamke. Ugotovili smo, 

da kar 55 %, to je 33 anketirancev, blagovne znamke kupuje enkrat na pol leta. Štirinajst 

anketirancev (23,3 %) kupuje blagovne znamke enkrat na štiri mesece, sedem anketirancev 

(11,7 %) pa enkrat mesečno. En anketiranec pravi, da blagovno znamko kupuje na dva 

meseca, dva anketiranca (3,3 %) enkrat letno, 5 % anketirancev pa pravi, da ne kupujejo 

blagovnih znamk. 

Preglednica 3: Pogostost nakupa blagovnih znamk 

Kako pogosto kupujete blagovne znamke? 
Frekv

enca 
Delež 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Enkrat mesečno 7 11,7 11,7 11,7 

Na dva meseca 1 1,7 1,7 13,4 

Na štiri mesece 14 23,3 23,3 36,7 

Na pol leta 33 55 55 91,7 

Enkrat letno 2 3,3  3,3 95 

Ne kupujem neprepoznavnih blagovnih znamk 3 5  5 100 

Skupaj 60 100 100   

 

Slika 9 prikazuje, kolikšno je zaupanje potrošnikov v neprepoznane blagovne znamke. Kar 

70 % anketirancev je odgovorilo, da ima pomisleke glede kakovosti izdelka. 18,3 % 

anketirancev je odgovorilo, da neprepoznavnim blagovnim znamkam ne zaupa. Le 11,6 % 

anketirancev pa je odgovorilo, da neprepoznavnim blagovnim znamkam zaupa vedno, brez 

pomisleka. Rezultat nam tudi potrjuje zastavljeno hipotezo, ki trdi, da potrošniki ne zaupajo 

nepoznanim blagovnim znamkam oz. dvomijo v njihovo kakovost izdelkov. 
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Slika 9: Zaupanje potrošnikov v neprepoznane blagovne znamke 

V preglednici 4 so prikazane povprečne vrednosti pomembnosti (od 1 – najnižje do 5 – 

najvišje, 6 – ne morem oceniti) nekaterih dejavnikov pri odločanju za nakup neprepoznavne 

blagovne znamke. 

Preglednica 4: Pomembnost nekaterih elementov pri odločanju za nakup 

neprepoznavne blagovne znamke 
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Stat. 
Stat. 

odstopanje 

Nizka cena izdelka 60 2 4 200 3,33 0,90 0,12 0,80 

Embalaža 60 3 5 266 4,43  0,85 0,11 0,72 

Prodajno osebje 60 1 4 100 1,67 1,00 0,13 1,01 

Marketinški oglas 60 1 4 153 2,55 1,17 0,15 1,37 

Izpostavitev na prodajnem mestu 60 2 5 216 3,6 0,59 0,08 0,35 

Radovednost 60 1 5 171 2,85 1,05 0,14 1,11 

 

Slika 10 prikazuje, da kar 68,3 % anketirancev le včasih deli dobro izkušnjo z neprepoznavno 

blagovno znamko med svoje prijatelje ali znance. 10 % anketirancev vedno pove prijateljem 

in znancem za dobro izkušnjo z neprepoznavno blagovno znamko. 5 % anketirancev pa dobre 

izkušnje nikoli ne deli.  
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Slika 10: Delež deljenja dobre izkušnje z neprepoznavno blagovno znamko med 

prijatelje in znance 

Slika 11 kaže, da potrošniki pri nakupu dajejo veliko prednost domačim, slovenskim 

neprepoznavnim blagovnim znamkam. 93,3 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno. Le 

6,7 % anketirancev je odgovorilo negativno. 

 

Slika 11: Delež, ki prikazuje prednost pri nakupu domačih neprepoznavnih blagovnih 

znamk 

Preglednica 5 prikazuje, da je najuspešnejši vir oglaševanj neprepoznavnih blagovnih znamk 

televizija, takoj za njo pa socialna omrežja, kot so Facebook, Twiteter ipd. Sledijo jima 

elektronska in sms-sporočila, spletne strani, radio ter letaki, katalogi in brošure. 
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Preglednica 5: Uspešnost posameznih vrst oglaševanj neprepoznavnih blagovnih 

znamk 
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Stat. 
Stat. 

odstopanje 

Spletne strani 60 1 5 153 2,55 1,03 0,13 1,07 

Socialna omrežja (Facebook, 
Twitter ...) 

60 1 3 104 1,73 0,80 0,10 0,64 

Časopisi in revije 60 1 5 207 3,45 1,31 0,17 1,71 

Televizija 60 1 3 87 1,45 0,75 0,10 0,56 

Radio 60 1 4 143 2,38 0,92 0,12 0,85 

Letaki, katalogi, brošure  1 5 173 2,88 0,72 0,09 0,51 

Elektronska sporočila, SMS-

sporočila 

60 1 4 108 1,80 1,01 0,13 1,01 

 

Slika 12 prikazuje, da je kar 96,7 % potrošnikov pripravljenih kupovati izdelke 

neprepoznavnih blagovnih znamk tudi v prihodnosti v primeru, da bodo z njihovo kakovostjo 

zadovoljni. Le dva anketiranca, kar predstavlja le 3,3 % anketiranih, teh izdelkov v 

prihodnosti nista pripravljena kupovati. 

 

Slika 12: Delež, ki prikazuje, koliko anketirancev je pripravljeno v prihodnosti kupovati 

izdelke neprepoznavnih blagovnih znamk v primeru, da bodo z njihovo kakovostjo 

zadovoljni 

Slika 13 prikazuje, da pri 73,3 % anketiranih obstaja možnost, da postanejo zvesti kupci neke 

neprepoznavne blagovne znamke. Negativno je odgovorilo le 26,7 % anketiranih. 
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Slika 13: Delež anketirancev, ki dopušča možnost, da postanejo zvesti kupec 

neprepoznavne blagovne znamke 

Preglednica 6 kaže, da so anketiranci mnenja, da imamo Slovenci veliko uspešnih mladih 

podjetij in veliko dobrih blagovnih znamk, ki pa so premalo oglaševani in prepoznavni. 

Anketiranci menijo, da bi morali vlagati več sredstev in aktivnosti za oglaševanje in 

prepoznavnost novih blagovnih znamk. Iz rezultatov lahko tudi potrdimo zastavljeno 

hipotezo, da je marketing v novoustanovljenem podjetju ključnega pomena, da bi dosegli 

zastavljene cilje na področju prodaje. 

Preglednica 6: Mnenja anketirancev glede novih blagovnih znamk v Sloveniji 
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Stat. 
Stat. 

odstopanje 

Mlada podjetja v Sloveniji se dobro 

razvijajo 

60 1 3 113 1,88 0,87 0,11 0,75 

Nove slovenske blagovne znamke so 

zelo dobro oglaševane 

60 1 5 241 4,02 0,62 0,08 0,39 

Imamo veliko dobrih novih blagovnih 

znamk in proizvodov 

60 1 3 97 1,62 0,69 0,09 0,48 

Imamo mnogo aktivnosti, ki 

potrošnikom približajo nove blagovne 
znamke in proizvode 

60 2 5 198 3,3 0,70 0,09 0,48 

Novih slovenskih blagovnih znamk in 

proizvodov skoraj ne poznam 

60 1 5 159 2,65 0,92 0,12 0,84 

 

3.3 Ugotovitve 

Ugotovljeno je, da med anketiranci, katerih povprečna starost je od 26 do 35 let (58,3 %) ter 

med 36 in 50 let (23,33 %), blagovna znamka ne igra posebne vloge pri odločanju za nakup 

določenih izdelkov, saj se jih večina anketiranih poslužuje zgolj občasno. Tako je odgovorilo 
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42 oseb od 60 anketiranih, kar predstavlja 70 %. Anketiranci imajo pri nakupu neprepoznavne 

blagovne znamke pogosto pomisleke v kakovost, vendar se za nakup vseeno odločijo, saj jih 

pogosto prepriča nizka cena, prodajno osebje, zanimiva embalaža ali dobra izpostavitev na 

prodajnem mestu. Rezultati ankete kažejo, da v kolikor bodo potrošniki zadovoljni s 

kakovostjo izdelka nove nepoznane blagovne znamke, so ji pripravljeni ostati zvesti tudi pri 

nadaljnjih nakupih. Vsekakor pa so anketiranci pripravljeni podpirati nove slovenske 

blagovne znamke, kar je potrdilo kar 56 od 60 anketiranih oseb. Anketiranci so mnenja, da se 

mlada slovenska podjetja dobro razvijajo, vendar niso dobro oglaševana in so med kupci 

slabo prepoznavna. Manjkajo aktivnosti, ki bi potrošnikom približale nova podjetja in 

njihove, še ne prepoznavne blagovne znamke. Mnogo anketirancev je namreč mnenja, da 

novih blagovnih znamk v Sloveniji skoraj ne poznajo. Skoraj polovica (48,3 %) anketirancev 

je imelo V. stopnjo izobrazbe, 20 % anketirancev je imelo VII. stopnjo izobrazbe, 15 % jih je 

s III. stopnjo izobrazbe, 13,3 % anketirancev ima IV. stopnjo izobrazbe, VI. stopnjo izobrazbe 

pa je imelo 3,3 % anketirancev. Po teh podatkih lahko sklepamo, da so bili anketiranci glede 

na kupno moč prebivalstva povprečno iz srednjega razreda. 

Zastavljene hipoteze 

H1: Na začetku zastavljeno hipotezo, da potrošniki v Sloveniji nimajo zaupanja v 

neprepoznavne blagovne znamke oz. dvomijo v njihovo kakovost, se na podlagi izvedene 

ankete potrdi, saj je kar 70 % anketirancev odgovorilo, da ima pomisleke glede kakovosti 

izdelka pri nakupu neprepoznavne blagovne znamke. Skoraj petina (18,3 %) anketirancev je 

odgovorila, da neprepoznavnim blagovnim znamkam ne zaupa. Le 11,6 % anketirancev pa je 

odgovorilo, da neprepoznavnim blagovnim znamkam zaupa vedno, brez pomisleka. 

H2: Drugo hipotezo,da je marketing ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev na 

področju prodaje v novoustanovljenem podjetju, se prav tako potrdi, ker lahko vidimo v 

rezultatih ankete v preglednici 6, ki nam pove, da so mlada podjetja v Sloveniji premalo 

prepoznavna, in bi morali posvečati več aktivnosti v prepoznavnost novih blagovnih znamk. 

Na podlagi izvedene ankete, prebrane literature in raziskovanja na temo prepoznavnosti novih 

blagovnih znamk sem ugotovila, da smo potrošniki zelo zadržani pri nakupovanju 

neprepoznanih izdelkov in blagovnih znamk, bodisi zaradi finančnih omejitev bodisi zaradi 

nezaupanja v kakovost izdelkov. Menim pa, da bi potrošniki v primeru boljšega finančnega 

stanja mnogo raje poskusili novi artikel, ki so ga na prodajnem mestu prvič videli. Prav 

finančno stanje potrošnikov pa je po mojem mnenju razlog za zadržanost pri nakupu novih 

neprepoznanih artiklov. To pa vsekakor pomeni, da se morajo mlada podjetja potrošnikom 

približati s cenovno dostopnim izdelkom in dobro kakovostjo, da bodo v prihodnosti lahko 

postala del nakupa vsakega potrošnika. 
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4 SKLEP 

Novoustanovljena podjetja so prihodnost slovenskega gospodarstva, saj po obdobju krize, po 

letu 2008, stara slovenska podjetja propadajo oz. jih kupujejo tuje gospodarske družbe. V 

novoustanovljenih podjetjih pa mladi vidijo možnost zaposlitve in možnost razvoja lastnih 

izumov, s katerimi dokazano lahko dosegajo velike uspehe tako na domačem kot 

mednarodnem trgu. 

Dobro zasnovana in učinkovito vodena blagovna znamka lahko podjetju pomaga, da doseže 

velik ugled in s tem povečuje zaupanje kupcev in uporabnikov. Dobra blagovna znamka in 

njena vrednost lahko podjetju pomaga tudi, ko se znajde v težavah. Ugled blagovne znamke 

ne izhaja le iz vrednosti, ki jo ima za podjetje, ampak tudi iz dejstva, da prispeva h kakovosti 

življenja. Ljudje ne izbirajo blagovne znamke samo zaradi uporabnosti, ampak tudi zato, ker 

potrošniki med izdelki in storitvami izražajo nekatere značilnosti njihove osebnosti. 

Podjetje HomeOgarden je eno izmed mladih podjetij, ki se trudi preživeti in ustvariti 

dolgoročno stabilno podjetje in kakovostno blagovno znamko, ki bi jo potrošniki zaupali in v 

njej prepoznali svoj življenjski slog. Podjetje stremi k temu, da bi potrošnikom čim prej 

ustvarili zavedanje, da izdelki obstajajo, jim približali njihove prednosti in da bi se potrošniki 

začeli za izdelke zanimati ter bi opravili prvi nakup na podlagi dobljenih pozitivnih 

informacij. To pa so psihološki procesi (zaznavanje, učenje in motivacija), ki so 

najpomembnejši za promocijo določene nove blagovne znamke. 

V podjetju HomeOgarden se srečujejo z mnogimi ovirami, ki jim otežujejo, da bi se lahko 

uspešno prebili na tržišče. Ena izmed večjih težav je neprepoznavnost agrohomeopatije med 

potrošniki, saj doslej na tržišču ni bilo mogoče dobiti tovrstnih izdelkov. Mnogo potrošnikov 

na podlagi nepoznavanja izdelkov meni, da so pripravki premalo agresivni, da bi lahko 

učinkovito pomagali pri zdravi rasti rastlin in preprečevali pojav bolezni .Izdelke najpogosteje 

poskusijo potrošniki, ki finančno niso obremenjeni. Drugi razlog, ki podjetju otežuje nemoten 

proces uvajanja na trg, pa je finančno stanje podjetja, saj si kot start- up podjetje ne more 

privoščiti toliko vlaganja v marketing, kot bi mlademu podjetju zadoščalo, da bi doseglo 

večjo mero prepoznavnosti med potrošniki. Zato na trgu ostaja še vedno kot mlado, ne dovolj 

prepoznavno podjetje. Vendar podjetje zaupa svojim izdelkom in verjame, da lahko s svojim 

življenjskim slogom, ki je ohranjati zdravo in naravno življenjsko okolje, v katerem živimo, 

doseže prepoznavnost in zaupanje potrošnikov v prihodnosti. 

Prav to pa je bil glavni razlog, da sem se odločila pisati o strategiji marketinga v mladem 

podjetju. 

Glede na rezultate anketnega vprašalnika in prebrane literature menim, da je treba v Sloveniji 

še veliko vlagati v prepoznavnost novih blagovnih znamk, da jih bodo ljudje spoznali, 

preizkusili in jim zaupali. Le na tak način bomo lahko ponovno zagnali in dvignili moč 
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slovenskega gospodarstva. Na tem področju bi lahko veliko pripomogla tudi država s 

finančno pomočjo, v obliki spodbud za mlade inovativne slovenske podjetnike in z znižanjem 

stroškov zaposlenih v mladih podjetjih.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni obrazec o zaupanju potrošnikov v neprepoznavne blagovne znamke 

Priloga 2 Predstavitev izdelkov start-up podjetja HomeOgarden 
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ANKETA O ZAUPANJU V NEPOZNANE BLAGOVNE ZNAMKE 

Spoštovana anketiranka in anketiranec,  

sem Andreja Gliha in sem absolventka Fakultete za management v Kopru. Za pisanje 

diplomskega dela delam anketo, ki je pred vami. 

Na vprašanja v anketi odgovorite večinoma tako, da obkrožite tisto črko pred odgovorom (ali 

drugače označite), ki najbolj ustreza vam oz. vašemu mnenju. Vprašanja torej nimajo 

pravilnih ali napačnih odgovorov; odgovorite tako, kot drži za vas. Prosim vas, da na 

vprašanja v anketi odgovarjate iskreno, anketiranje sicer ne bo imelo nobenega smisla. 

Anketa je anonimna in nikamor se vam ni treba podpisati. Rezultate bom obdelovala samo 

statistično in nikakor ne tako, da bi bilo mogoče razpoznati, kdo je kaj odgovoril.  

Prosim vas, da – če se le da – odgovorite prav na vsa vprašanja. 

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. Če potrebujete še več informacij o 

anketi ali njenih rezultatih, mi prosim pišite na elektronski naslov gliha84@gmail.com. 

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA (ustrezno obkroži)  

1. Spol:  

o M o Ž 

2. Starost: 

o 15–25 let o 26–35 let o 36–50 let 

o 51–65 let o 66–80 let o nad 81 let 

3. Stopnja izobrazbe: 

o I. o II. o III. o IV. 

o V. o VI. o VII.  o VIII. 

4. Kolikšen pomen pri nakupu dajete blagovni znamki? 

o Blagovne znamke so moj življenjski slog. 

o Prisegam na dobro blagovno znamko. 

o Blagovne znamke kupujem zgolj občasno. 

o Blagovnim znamkam ne dajem nobenega pomena. 

o Blagovnim znamkam ne zaupam 
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5. Kako pogosto kupujete blagovne znamke? 

o Enkrat mesečno. o Na dva meseca. 

o Na štiri mesece. o Na pol leta. 

o Enkrat letno. o Ne kupujem neprepoznavnih blagovnih znamk. 

6. Ali zaupate nepoznanim blagovnim znamkam? 

o Vedno zaupam brez pomisleka. 

o Imam pomisleke glede kakovosti izdelka. 

o Ne zaupam nepoznanim blagovnim znamkam. 

7. Prosim, če ocenite, kako pogosto vas v nakup nepoznane blagovne znamke 

prepričajo naslednji dejavniki (1–vedno, 5–nikoli, X–ne poznam/ne uporabljam) 

Nizka cena izdelka 1 2 3 4 5 X 

Embalaža 1 2 3 4 5 X 

Prodajno osebje 1 2 3 4 5 X 

Marketinški oglas 1 2 3 4 5 X 

Izpostavitev na prodajnem mestu 1 2 3 4 5 X 

Radovednost 1 2 3 4 5 X 

8. Ali ste z neprepoznavno blagovno znamko zadovoljni, ali jo priporočate npr. 

prijateljem, znancem …? 

o Da  o Včasih  o Nikoli 

9. Ali pri nakupu neprepoznavnih blagovnih znamk dajete prednost slovenskim 

proizvajalcem? 

o Da  o Ne 

10. Prosim, če ocenite, kako uspešne so po vašem mnenju naslednje vrste oglaševanja 

nepoznanih proizvajalcev (1-neučinkovito, 5-zelo učinkovito, X-ne poznam/ne 

uporabljam) 

Spletne strani 1 2 3 4 5 X 

Socialna omrežja (Facebook, Twitter ...) 1 2 3 4 5 X 

Časopisi in revije 1 2 3 4 5 X 

Televizija 1 2 3 4 5 X 

Radio 1 2 3 4 5 X 

Letaki, katalogi, brošure 1 2 3 4 5 X 

Elektronska sporočila, sms-sporočila 1 2 3 4 5 X 
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11. Kolikokrat se poslužujete neprepoznavnih blagovnih znamk? 

o Vedno  o Velikokrat o Včasih  

o Redko  o Nikoli 

12. Ali ste v prihodnosti pripravljeni kupovati izdelke nepoznanih blagovnih znamk, če 

boste z njihovo kakovostjo zadovoljni? 

o Da  o Ne 

13. Ali obstaja možnosti, da postanete zvesti kupec neke neprepoznavne blagovne 

znamke? 

o Da  o Ne 

14. Prosim, če ocenite naslednje trditve (1 – sploh ne drži, 5 – popolnoma drži, X – ne 

morem oceniti) glede na nove blagovne znamke v Sloveniji 

Mlada podjetja v Sloveniji se dobro razvijajo. 1 2 3 4 5 X 

Nove slovenske blagovne znamke so zelo dobro 

oglaševane. 
1 2 3 4 5 X 

Imamo veliko dobrih novih blagovnih znamk in 

proizvodov. 
1 2 3 4 5 X 

Ponujamo mnogo aktivnosti, ki bi potrošnikom 
približale nove blagovne znamke in proizvode. 

1 2 3 4 5 X 

Novih slovenskih blagovnih znamk in proizvodov 

skoraj ne poznam. 
1 2 3 4 5 X 
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PREDSTAVITEV IZDELKOV START-UP PODJETJA HOMEOGARDEN 

Organska zemlja 

 
5 kg za 70 l 

Petkratni koncentrirani blok substrata: naravno, 

organsko izboljševanje zemlje v vrtu, sajenje in 
presajanje. 50 % manj zalivanja. 

Opis: Naravno, organsko in trajnostno 

uporabljamo substrat za setev, sajenje in presajanje 

vseh vrst rastlin. Uporabljamo ga za izboljševanje 

zemlje na vrtovih in tratah, saj zaradi svoje 

edinstvenosti izboljšuje vodno-zračni režim v tleh 
in naredi zemljo zelo rahlo in s tem povečuje 
zadrževanje vode. 

 

Organska zemlja v sadilni vreči 

 
3 kg za 50 l 

Petkratni koncentrirani blok substrata: naravno 

organsko sajenje, presajanje in izboljševanje zemlje 
v vrtu. 50 % manj zalivanja. 

Opis: Naravno, organsko in trajnostno 

uporabljamo substrat za setev, sajenje in presajanje 

vseh vrst rastlin. Uporabljamo ga za izboljševanje 
zemlje na vrtovih in tratah, saj zaradi svoje 

edinstvenosti izboljšuje vodno-zračni režim v tleh 
in naredi zemljo zelo rahlo in s tem povečuje 
zadrževanje vode. 
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Organska zemlja v sadilni vreči 

 
650 g za 10 l 

Osemkratni koncentrirani blok substrata: naravno 

organsko sajenje, presajanje in izboljševanje zemlje 
v vrtu. 50 % manj zalivanja. 

Opis: Naravno, organsko in trajnostno uporabljamo 

substrat za setev, sajenje in presajanje vseh vrst 

rastlin. Uporabljamo ga za izboljševanje zemlje, saj 
zaradi svoje edinstvenosti izboljšuje vodno-zračni 
režim v tleh in naredi zemljo zelo rahlo in s tem 
povečuje zadrževanje vode v tleh in zemlji. 

 

Organska ozelenitev trate 

 
3 kg = 15 kg 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

izboljševalci mikorizo in leonarditom, petkratni 

naravni koncentrat 3 v 1 za trato, trajnostno 

organsko izboljšanje novo posejanih in obstoječih 
travnih površin. 

Opis: Naravno, biološko in trajnostno prehranjuje 
rastline, povečuje zeleno listno maso in tvorbo 
humusa, ki je ključen za rodovitnost zemlje. 

Osnovnemu visoko kakovostnemu organskemu 

gnojilu dajejo posebno odliko in povečano 
delovanje ob bistveno manjši porabi od standardnih 
organskih gnojil. 
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Organski vrt 

 
1 kg = 5 kg 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

izboljševalci mikorizo in leonarditom, petkratni 
naravni koncentrat 3 v 1 za vrt, sadovnjak in 

kompostiranje. Večletno delovanje. 

Opis: Naravno, biološko in trajnostno prehranjuje 
rastline, povečuje zdrav domač pridelek, cvetenje 
in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen za 
rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje ob bistveno manjši 
porabi od standardnih. 

 

Organski vrt 

 
4 kg = 20 kg 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

izboljševalci mikorizo in leonarditom, petkratni 
naravni koncentrat 3 v 1 za vrt, sadovnjak in 

kompostiranje. Večletno delovanje, deluje na 
povečanje humusa. 

Opis: Naravno, biološko in trajnostno prehranjuje 
rastline, povečuje zdrav domač pridelek in 
povečuje tvorbo humusa, ki je ključen za 
rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje ob bistveno manjši 
porabi od standardnih organskih gnojil. 
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Organsko dognojevanje 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

100 % organsko gnojilo iz leonardita: za celoletno 

dognojevanje naravnega organskega vrta in rož. 
Povečuje dostopnost hranil, naravno nahrani 
rastline. 

Opis: Naravno prehranjuje rastline in povečuje 
zdrav domač pridelek skozi celo leto kot tudi v 
času suše in vročine, ko rastline težje sprejemajo 
hranila. Leonardit deluje kot naravni stimulator 

rastlin in hitro nahrani rastline tako, da ga rastline 

enostavno sprejmejo skozi koreninski sistem kot 

tudi skozi listne reže. 

 

Organsko listno dognojevanje 

 
750 ml pripravljeno gnojilo za 

uporabo 

100 % organsko gnojilo iz leonardita za škropljenje 
po listih za celoletno stimulacijo vseh vrst rastlin, 

organsko hitro ukrepanje pri pomanjkanju hrane in 

stresu rastlin, povečuje dostopnost hranil. 

Opis: Naravno stimulira, prehranjuje rastline in 

povečuje zdrav domač pridelek skozi celo leto kot 
tudi v času suše in vročine, ko rastline težje 
sprejemajo hranila. Leonardit deluje kot naravni 

stimulator rastlin in hitro nahrani rastline tako, da 

ga rastline posrkajo skozi listne reže.  
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Organska zemlja 50 l plus 

 
3 kg = 50 l 

Petkratni koncentrirani blok substrata z dodanim 

100 % obogatenim organskim gnojilom z 

naravnimi algami za pripravo 50 l naravne 

organske zemlje. 

Opis: Organsko zemljo uporabljate povsod, kjer 

rastline potrebujejo rahlost in zračnost zemlje. 
Organska zemlja ima dovolj potrebnih hranil za 

direktno sajenje rastlin, ker ima dodano organsko 

gnojilo, ki ga v celoti porabite ob pripravi zemlje. 

Za sajenje in presajanje vseh vrst rastlin. 

 

Organske borovnice in rododendroni 

 
1 kg za 25 m

2
 ali 200 l zemlje 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim magnezijem in železom za 
borovnice, rododendrone, hortenzije in vse 

kisloljubne rastline. 

Opis: 100 % granulirano organsko gnojilo z 

naravnimi algami. Naravno, biološko in trajnostno 
prehranjuje rastline, povečuje zdrav domač 
pridelek in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen 
za rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje. 
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Organske jagode in jagodičevje 

 
1 kg za 25 m

2
 ali 200 l zemlje 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim magnezijem in s kalcijem za 

jagode, maline, ribez in ostalo jagodičevje. 

Opis: 100 % granulirano organsko gnojilo z 

naravnimi algami. Naravno, biološko in trajnostno 
prehranjuje rastline, povečuje zdrav domač 
pridelek in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen 
za rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje. 

 

Organske plodovke in paradižnik 

 
1 kg za 25 m

2
 ali 200 l zemlje 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim magnezijem in kalcijem za 

paradižnik, paprike, kumare, bučke in vse vrste 
plodovk. 

Opis: 100 % granulirano organsko gnojilo z 

naravnimi algami. Naravno, biološko in trajnostno 
prehranjuje rastline, povečuje zdrav domač 
pridelek in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen 
za rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje. 
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Organske okrasnice in vrtnice 

 
1 kg za 25 m

2 
ali 200 l zemlje 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim magnezijem in s kalcijem za 

vrtnice in vse vrste okrasnih rastlin. 

Opis: 100 % granulirano organsko gnojilo z 

naravnimi algami. Naravno, biološko in trajnostno 
prehranjuje rastline, povečuje zdrav domač 
pridelek in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen 
za rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje. 

 

Organske mediteranske rastline 

 
1 kg za 25 m

2
 ali 200 l zemlje 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim magnezijem in s kalcijem za 

agrume, citruse, sivko, rožmarin, začimbnice, oljke, 
fige, šparglje in vse mediteranske rastline. 

Opis: 100 % granulirano organsko gnojilo z 

naravnimi algami. Naravno, biološko in trajnostno 
prehranjuje rastline, povečuje zdrav domač 
pridelek in povečuje tvorbo humusa, ki je ključen 
za rodovitnost zemlje. Osnovnemu visoko 

kakovostnemu organskemu gnojilu dajejo posebno 

odliko in povečano delovanje. 
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Organsko sadno drevje in trta 

 
2,5 kg 

Obogateno 100 % organsko gnojilo z naravnimi 

algami in organskim fosforjem in s kalijem: za 

jablane, hruške, češnje, breskve, marelice, slive, 
vinsko trto, oljke in ostalo sadno drevje. 

Opis: Naravno, biološko in trajnostno prehranjuje 
rastline, povečuje zdrav domač pridelek in 
povečuje tvorbo humusa, ki je ključen za 
rodovitnost zemlje. Visoko kakovostnemu 

organskemu gnojilu dajejo posebno odliko in 

povečano delovanje naravni izboljševalci: alge, 
organski fosfor, kalij in bor. Ti zagotavljajo 

bistveno manjšo porabo gnojila glede na ostala 
običajna organska gnojila. Edinstvena kombinacija 
organskega gnojila in naravnih izboljševalcev 
zagotavlja zdrav domač pridelek. Zaradi 
mikrogranulacije se gnojilo izredno hitro topi in 

deluje ter je zato zelo primerno tudi za 

dognojevanje skozi celo leto. Gnojilo vsebuje 

manjši odstotek dušika, zato je primerno za 
dodajanje tudi v jesenskem času.  

 

Bolezni stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček fungicomlex 1: naravna krepitev rastlin, 
večja odpornost pred rastlinskimi boleznimi, 
homeopatsko sredstvo za rastline, zdrave rastline, 

brez uporabe agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi 

in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred okužbami z boleznimi, kot so 
plesni, pegavosti, škrlup, rje in druge bolezni. 
Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml na 10 l vode 
za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode za zalivanje 

lončnic, rastlin v koritih ali za uporabo na manjših 
vrtovih. 
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Škodljivci stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček insectcomlex 2: naravna krepitev rastlin, 
večja odpornost pred rastlinskimi škodljivci, 
homeopatsko sredstvo za rastline, zdrave rastline, 

brez uporabe agrokemikalij. Varno za okolje in 

ljudi. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred rastlinskimi škodljivci, kot 
so listne uši, resarji, bolhači, stenice in drugi 
škodljivci. Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml 
na 10 l vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode za 

zalivanje lončnic, rastlin v koritih ali za manjše 
vrtove. 

 

Polži stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček helixcomplex 3: naravna krepitev rastlin, 
večja odpornost rastlin pred polži, homeopatsko 
sredstvo za rastline, brez uporabe agrokemikalij. 

Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred vsemi vrstami polžev. 
Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml na 10 l vode 
za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode za zalivanje 

lončnic, rastlin v koritih ali za uporabo na manjših 
površinah. Odmerite s pomočjo pokrovčka. 
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Uši stop na vrtnicah 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček aphidrosescomplex 4: naravna krepitev 
rastlin, večja odpornost pred rastlinskimi škodljivci 
na vrtnicah, homeopatsko sredstvo za rastline, brez 

uporabe agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi in 

živali. 

Opis: Naravno krepi vrtnice in rastline iz družine 
rožnic in s tem naravno veča odpornost rastlin pred 
listnimi ušmi. Sredstvo odmerjamo v količini 250 
ml na 10 l vode za 50–100 m

2 
ali 25 ml na 1 l vode 

za zalivanje lončnic, rastlin v koritih ali za uporabo 
na manjših površinah. Odmerite s pomočjo 
pokrovčka. 

 

Hrošči stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček beetlecomplex 5: naravna krepitev rastlin, 
večja odpornost pred hrošči, homeopatsko sredstvo 
za rastline, brez uporabe agrokemikalij. Varno za 

okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred hrošči, kot so koloradski 
hrošč, majski in drugi škodljivi hrošči. Sredstvo 
odmerjamo v količini 250 ml na 10 l vode za 50–

100 m
2
 ali 25 ml na 1 l vode za zalivanje rastlin v 

koritih ali za uporabo na manjših površinah. 
Odmerite s pomočjo pokrovčka. 

 



Priloga 2 

 

Kisla zemlja stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček antiacidcomplex 6: naravna krepitev 
rastlin, zmanjšanje kislosti zemlje, homeopatsko 
sredstvo za rastline, brez uporabe agrokemikalij. 

Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno razkisa zemljo in uravnava reakcijo 

tal in s tem naravno veča dostopnost hranil. 
Omogoča hitrejšo rast in razvoj rastlin v stresnih 
pogojih rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 250 
ml na 10 l vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode 

za uporabo na manjših površinah. 

 

Krepitev cvetočih okrasnic 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček flowercomplex 7: naravna krepitev rastlin, 

večja splošna odpornost cvetočih okrasnic, 
homeopatsko sredstvo za rastline, brez uporabe 

agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi, kot so 

nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj in povečanje cvetenja v stresnih pogojih 
rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml na 10 l 
vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode za uporabo 

na manjših površinah. 

 



Priloga 2 

 

Krepitev vrtnih plodovk 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček fruitcomplex 8: naravna krepitev rastlin, 
večja splošna odpornost plodovk, homeopatsko 

sredstvo za rastline, povečanje rasti, cvetenja in 
pridelka, brez uporabe agrokemikalij. Varno za 

okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi kot so 
nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj, povečanje cvetenja in krepkejše plodove v 
stresnih pogojih rasti. Sredstvo odmerjamo v 

količini 250 ml na 10 l vode za 50–100 m
2 

ali 25 ml 

na 1 l vode za uporabo na manjših površinah. 

250 ml na 10 l vode za 50–100 m
2
 ali 25 ml na 1 l 

vode za uporabo na manjših površinah. 

 

Krepitev vrtnih zelenjadnic 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček garden complex 9: naravna krepitev 
rastlin, večja splošna odpornost zelenjadnic, 
homeopatsko sredstvo za rastline, povečanje rasti in 
pridelka, brez uporabe agrokemikalij. Varno za 

okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi, kot so 
nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj in povečanje listne mase v stresnih pogojih 
rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml na 10 l 

vode za 50–100 m
2
 ali 25 ml na 1 l vode za uporabo 

na manjših površinah. 

 



Priloga 2 

 

Zdrave začimbnice in dišavnice 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček herbcomplex 11: naravna krepitev rastlin, 

večja splošna odpornost začimbnic in dišavnic, 
homeopatsko sredstvo za rastline, lepši vonj, boljši 
okus in bolj zdrave rastline, brez uporabe 

agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi, kot so 
nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj in povečanje listne mase v stresnih pogojih 
rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 250 ml na 10 l 
vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l vode za uporabo 

na manjših površinah. 

 

Odpornost paradižnika 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček tomatocomplex 10: naravna krepitev 

rastlin, večja odpornost pred rastlinskimi boleznimi, 
homeopatsko sredstvo za rastline, povečevanje 
rasti, cvetenja in pridelka, brez uporabe 

agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred okužbami z boleznimi, kot so 
plesni in pegavosti. Sredstvo odmerjamo v količini 
250 ml na 10 l vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l 

vode za zalivanje rastlin v koritih ali za uporabo na 

manjših površinah.  

 



Priloga 2 

 

Okrepitev zelenih sobnih rastlin 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček indoorcomplex 12: naravna krepitev 
rastlin, večja splošna odpornost zelenih sobnih 
rastlin, homeopatsko sredstvo za rastline, 

povečevanje rasti in razvoja rastlin, brez uporabe 
agrokemikalij. Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi, kot so 
nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj in povečanje listne mase v stresnih pogojih 
rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 25 ml na 1 l 

vode. 

 

Čudovite orhideje 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček siliceaorhidscomplex 13: naravna krepitev 
rastlin, večja splošna odpornost orhidej, 
homeopatsko sredstvo za rastline, povečevanje rasti 
in cvetenja, brez uporabe agrokemikalij. Varno za 

okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred različnimi stresi, kot so 
nihanje temperature, poškodbe, nepravilni rastni 
pogoji, nedostopnost hranil. Omogoča hitrejšo rast, 
razvoj in povečanje cvetenja v stresnih pogojih 

rasti. Sredstvo odmerjamo v količini 25 ml na 1 l 
vode. 

 



Priloga 2 

 

Uspešno presajanje 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček transplantcomplex 14: naravna krepitev 

rastlin, povečuje uspešnost presajanja rastlin, 
homeopatsko sredstvo za rastline, krepitev 

koreninskega sistema, brez uporabe agrokemikalij. 

Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno pospešuje rast korenin, ki se 
poškodujejo ob presajanju rastlin, in omogoča 
hitrejšo začetno rast. Sredstvo odmerjamo v količini 
250 ml na 10 l vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l 

vode za uporabo na manjših površinah. Odmerite s 
pomočjo pokrovčka – trije polni pokrovčki 
zadoščajo za 1 l vode. 

 

Poškodbe stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Izvleček healcomplex 15: naravna krepitev rastlin, 
krepitev in celjenje poškodovanih rastlin, 
homeopatsko sredstvo za rastline, proti toči, ranam 

in pri obrezovanju, brez uporabe agrokemikalij. 

Varno za okolje, ljudi in živali. 

Opis: Naravno pospešuje celjenje poškodb in ran 
na rastlinah in omogoča hitrejšo okrevanje in 
revitalizacijo rastlin. Sredstvo odmerjamo v količini 
250 ml na 10 l vode za 50–100 m

2
 ali 25 ml na 1 l 

vode za uporabo na manjših površinah. Odmerite s 
pomočjo pokrovčka – 3 polni pokrovčki zadoščajo 
za 1 vode. 

 



Priloga 2 

 

Voluharji stop 

 
750 ml koncentrat za mešanje 

Naravno sredstvo za rastline, varuje koreninski 

sistem pred voluharji, hitro in dolgotrajno 

delovanje. 

Opis: Naravno krepi rastline in s tem naravno veča 
odpornost rastlin pred voluharji. Sredstvo 

odmerjamo v količini 125 ml za 20 l vode za 50 m2
 

oz. 750 ml za 300 m
2
. Odmerite z uporabo merilne 

skale odtisnjene ob strani na plastenki (odstranite 

kartonski ovoj). Vsaka črtica na merilni skali meri 
125 ml, kar ustreza za pripravo 20 l pripravka za 

površino 50 m2
. 

 


