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POVZETEK
V magistrski nalogi je predstavljena blagovna znamka, njena zgodovina, registracija in
identiteta oz. njeni sestavni deli. Teoretični del prikazuje tudi potek oblikovanja oz.
preoblikovanja blagovne znamke in odjemalčev pogled oz. njegovo zaznavanje blagovne
znamke na trgu ter njegove razloge za nakupne odločitve. Opredeljeno je tudi (ne)zadovoljstvo
in kupčeva (ne)zvestoba znamki. Predstavljene so značilnosti potrošnika in produkta ter
obrazložitev oz. razlikovanje med potrošniško in uporabniško izkušnjo. Z empiričnim delom se
dotikamo raziskave vpliva sestavnih delov blagovne znamke na njene odjemalce. Prikazani so
rezultati, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega odgovarjajo kupci, in
opravljenega intervjuja z izbranim proizvajalcem in lastnikom blagovne znamke Perles.
Ključne besede: blagovna znamka, sestava blagovne znamke, vpliv sestavnih delov blagovne
znamke na potrošnika, potrošniška izkušnja, uporabniška izkušnja.
SUMMARY
In this master thesis we have presented the brand, its history, registration and identity or its
components. The theoretical part also demonstrates the course of the brand's formation or
transformation and the customer's view or perception of the brand on the market, and the
reasons behind their shopping decisions. Moreover, we have presented the characteristics of the
customer and of the product, and further explained or differentiated between the customer and
user experience. In the empirical part we have touched on the research dealing with the
influence of the brand's components on its customers. We have included the results of the survey
questionnaire which was completed by the buyers, and of the interview with the chosen
manufacturer and the owner of the brand Perles.
Key words: brand, brand composition, influence of brand's components on the customer,
customer experience, user experience.
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UVOD

Našo zmožnost ustvarjalnosti in drugačnosti, tako na osebnem nivoju kot tudi v poslovnem
svetu, moramo znati dobro izkoristiti. Ko govorimo o drugačnosti na trgu, se jo lahko
najenostavneje kategorizira, označi in s tem tudi zavaruje z registracijo oz. zaščito intelektualne
lastnine. Na tak način lahko kot podjetniki pridobimo številna varstva iz naslova varovanja
intelektualne lastnine, ugodnosti, ki jih uživamo kot lastniki, in svobodo pri poslovanju na
domačih in tujih trgih. Vse to je pomembno zato, da smo na trgu s pravnega vidika varni pred
ostalimi tekmeci in bolje prepoznavni pod svojim imenom, ki ga skozi čas gradimo in pod
katerim nastopamo v javnosti.
Magistrska naloga poudarja in opredeljuje blagovno znamko kot del intelektualne lastnine ter
pogled njenega proizvajalca in odjemalca, tako z vidika njenega lansiranja na tržišče kot tudi s
področja zaznavanja blagovne znamke na trgu. V uvodnem delu magistrske naloge bo
predstavljena blagovna znamka kot taka, razvoj in dojemanje blagovne znamke skozi čas, njena
registracija in identiteta oz. sestavni deli. Obravnavali smo tudi načine oz. metode oblikovanja
in preoblikovanja blagovne znamke. V empiričnem delu naloge smo pod drobnogled vzeli
blagovno znamko Perles in ugotavljali, kaj igra glavno vlogo pri njenem uveljavljanju na trgu
in zaznavanju s strani njenih odjemalcev.

1.1

Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč

V današnjem svetu hitrega tempa življenja in hitrih sprememb na praktično vseh področjih, kjer
človek s svojim delom in umom pušča svojo ustvarjalnost, je čedalje bolj pomembno pustiti
tudi tisto nekaj, kar nas dela posebne, oz. nekaj, kar nas loči od ostalega povprečja. Tisto nekaj,
kar lahko opredelimo kot unikum. Prav tako bi lahko tovrstno teorijo oz. mišljenje preselili v
poslovni svet, kjer je tovrstna človeška »iznajdljivost« izrednega pomena, sploh ko govorimo
o strateških potezah naše organizacije, ki jo upravljamo skupaj s kolektivom. Prav naša podoba
pa bo vidna tudi v očeh naših odjemalcev oz. strank, s katerimi poslujemo, in sicer, ali bomo s
svojo blagovno znamko dovolj prepričljivi na trgu in ali bomo z dodano vrednostjo, ki jo trgu
prinaša naš produkt, uspešno premagali konkurenco. Za vsako dobro potrošniško in
uporabniško izkušnjo se tako skriva zadovoljen in zvest potrošnik. Vsaka dobra ideja se mora
tako skozi podjetniški proces ustvarjanja plemenititi, vse dokler ne postane produkt blagovne
znamke, s katerim podjetnik postane nepogrešljivi člen na trgu.
V luči edinstvenosti, podobe in zgodbe, ki so v ozadju našega produkta, se osredotočamo na
pojem blagovne znamke, ki zajema vse to in še več. American Marketing Association (AMA)
je marketinško združenje, ki pojem blagovne znamke opredeljuje kot vse, kar je povezano z
imenom, izrazom, kombinacijo znakov oz. z vsem navedenim skupaj. Namen tega pa je v
osnovi prav njeno prepoznavanje na trgu v očeh uporabnikov (American Marketing Association
2007, po Štorgelj 2008, 40). Sicer pa gre pri razumevanju in pojmovanju termina blagovne
1

znamke za izredno širok pojav. Blagovna znamka je lahko namreč storitev, izdelek, trgovina,
podjetje ali ideja. Blagovno znamko lahko vidimo še kot individualno znamko določenega
izdelka ali storitve oz. kot skupino izdelkov ali storitev (De Chernatony 2002, po Štorgelj 2008,
40). Tudi Kotler (1996, 444) opredeljuje pojem blagovne znamke na podoben način. Gre za
ime, izraz, simbol, obliko ali kombinacijo naštetega, namenjeno ločevanju proizvajalčevega
produkta od konkurenčnih, ter v osnovi za splošno prepoznavanje izdelka ali storitve.
Blagovno znamko lahko delimo na korporativno in izdelčno blagovno znamko. Temelj
korporativne blagovne znamke so vrednote in pripadnost ustanoviteljev, vodstva, lastnikov in
vseh zaposlenih, medtem ko so vrednote izdelčne blagovne znamke načrtovane. Organizacija s
svojo korporativno blagovno znamko sporoča svojo vrednost oz. vrednost svoje blagovne
znamke. Po svoje korporativna blagovna znamka tako povečuje tudi ugled in spoštovanje ter
na tak način bistveno prednjači pred konkurenco (Balmer in Gray 2003, po Štorgelj 2008, 40).
K sami vrednosti blagovne znamke po Aakerju (1991, 17) pripomorejo predvsem lojalnost
blagovni znamki, zavedanje blagovne znamke, vse asociacije na blagovno znamko in zaznana
kakovost.
Blagovna znamka predstavlja kompleksen pojem. Po mnenju nekaterih avtorjev se pri blagovni
znamki ne prepisuje tako zelo velikega pomena vidnemu delu oz. fizičnim lastnostim izdelka
ali storitve, ampak vrednotam in karakterju, ki ga uteleša določena blagovna znamka (Franca,
Pahor in Karan 2007, po Majcen 2013, 15). Kot že omenjeno, poznamo vidne in nevidne
elemente blagovne znamke, ki jih lahko imenujemo tudi fizične in psihološke komponente.
Med prve uvrščamo predvsem fizične lastnosti produkta: embalaža, logotip, barve, črke, znaki,
simboli itd. Med nevidne elemente pa spadajo čustva, prepričanja, uporabniška izkušnja,
kultura, vrednote in raziskovalne prednosti, ki jih uporabniki gojijo oz. prepisujejo določeni
blagovni znamki (De Chernatony 2002, 20).
Na podlagi vseh zgoraj naštetih elementov se tako na trgu oblikuje blagovna znamka, ki ima
oblikovano tudi svojo identiteto. Identiteta se torej oblikuje v podjetju samem in tako kasneje
tudi nastopi na trgu (Kapferer 1997, po Vukasović 2013, 48). Prav vsi sestavni deli vidne in
opisne identitete blagovne znamke kasneje na trgu tvorijo tudi njeno podobo. Sama podoba
neke blagovne znamke pa po pomenu ni enaka njeni identiteti. Na dojemanje blagovne znamke
s strani njenih uporabnikov, kar v osnovi podoba tudi je, vplivajo še ostali dejavniki, kot npr.
kulturno in socialno okolje uporabnika, njegova izobrazba in spol ter v končni fazi potrebe in
pričakovanja blagovne znamke. Pri vsem tem ima pomembno vlogo tudi oglaševanje blagovne
znamke, kjer prav tako lahko nastaja šum v komunikaciji oz. sporočanju, ki dojemanje
uporabnika lahko spremeni v popolnoma drugo dimenzijo, ki jo v samem podjetju morda niso
načrtovali (Vukasović 2013, 49).
Kljub temu da se v teoriji skupaj s snovanjem dobre blagovne znamke gradi tudi dobra
potrošniška izkušnja, pa je dejstvo to, da se kljub merjenju zadovoljstva kupcev nikakor ne
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more določiti enovitega sistema za dosego le-tega. Zadovoljstvo kupcev oz. končna dobra
potrošniška izkušnja je neto rezultat med dobrimi in slabimi izkušnjami potrošnika. Dobra
potrošniška izkušnja je tudi ravnovesje med pričakovanji in njihovo izpolnitvijo. Bistveno je
spremljanje trga in odziva na naš produkt na trgu. Povratna informacija, ki od tam izhaja, pa
mora proizvajalcu blagovne znamke služiti kot motivacija za potencialne izboljšave oz. ukrepe
za ohranjanje pozicije na trgu (Schwager in Meyer 2007).
V magistrski nalogi se osredotočamo na blagovno znamko kot produkt njenega proizvajalca ter
na potrebe njenega uporabnika. Želimo se približati obema pogledoma oziroma zaznavanju
izbrane blagovne znamke, torej tako proizvajalčevemu pogledu pri snovanju blagovne znamke
kot tudi uporabnikovemu pri njegovi izbiri le-te. Ob zbranih ugotovitvah smo na koncu s
pomočjo analize prišli do skupnih točk v pogledih in tako ugotovili, kaj najbolje povezuje
proizvajalca in uporabnika, ter na podlagi teh skupnih točk okrepili proizvajalčeve ukrepe za
nadaljnjo uspešno poslovanje z obstoječo ali novo blagovno znamko na trgu. V nadaljevanju se
bomo dotaknili tudi pojma potrošniške in uporabniške izkušnje. Torej vidika potrošnika, ki je
prav tako nujen element pri prepoznavanju potreb trga in snovanju novosti in izboljšav.
Empirični del naloge nam bo s pomočjo raziskave med potrošniki podal ugotovitve, ki bodo
tako razkrivale tudi področje zaznavanja blagovne znamke in kakovost potrošniške izkušnje.

1.2

Namen in cilji magistrske naloge

Primarni namen magistrske naloge je preučiti in analizirati vpliv gradnikov blagovne znamke
(predhodno omenjeni sestavni deli blagovne znamke, torej vidni in nevidni elementi blagovne
znamke) na odločitve njenih odjemalcev oz. kupcev s pomočjo opravljenih ustreznih raziskav
ter ugotoviti, kaj vpliva na njihovo vedenje, ko se pogovarjamo o njihovih odločitvah in
pripadnosti določenim blagovnim znamkam na trgu. Na konkretnem primeru blagovne znamke
smo o odločitvah za določeno blagovno znamko povprašali in v raziskavo vključili njene
uporabnike. Podrobneje pa smo na podoben način pogled na snovanje izstopajoče blagovne
znamke preverili tudi pri njenem proizvajalcu.
Cilji magistrske naloge so naslednji:
- pregledati in ustrezno predstaviti teoretična izhodišča, opirajoč se na strokovno in
znanstveno literaturo s področja blagovnega znamčenja,
- opredeliti blagovno znamko in njeno sestavo skozi vse gradnike oz. skozi vse njene
sestavne dele,
- raziskati, kako izbrani gradniki blagovne znamke vplivajo na zaznavanje blagovne znamke
določenega proizvajalca v očeh njenih odjemalcev oz. kupcev na trgu. Podrobneje smo
preučili različne teorije in literaturo glede samih vrst in oblik gradnikov blagovne znamke,
ter tako pomagali podjetjem oz. organizacijam (tako startup podjetjem kot organizacijam z
daljšim stažem na trgu) izbrati pravi pristop h grajenju svojega imena in podobe skozi
njihovo blagovno znamko na trgu.
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Predvidena dodana vrednost te naloge je tudi kritični pregled in opredelitev učinkovitosti že
znanih in uporabljenih pristopov pa tudi opredelitev ali zasnova nove kombinacije oz. »hibrida«
pristopov proizvajalca k razvijanju in grajenju svoje blagovne znamke ter njenega splošnega
ugleda in zaznavanja na trgu.

1.3

Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja so oblikovana na podlagi preučene literature, vezane na blagovno
znamčenje. V magistrski nalogi smo zasnovali naslednja raziskovalna vprašanja:
- Kateri elementi blagovne znamke odločilno vplivajo na nakup in zvestobo s strani njenih
uporabnikov?
Pri tem vprašanju nas konkretneje zanima, kaj je tisto, kar večina uporabnikov izbrane
blagovne znamke pri njej najprej opazi oz. kaj je pri njihovem izboru in nato pri njihovi
zvestobi produktu odločilnega pomena (So to morda vidni ali nevidni elementi blagovne
znamke?). Do pripadnosti blagovni znamki s strani njenih uporabnikov lahko pride iz
objektivnega razloga, lahko tudi iz dolgoletne tradicije blagovne znamke ali pa zaradi
močnega oglaševanja (Možina, Zupančič in Pavlovič 2002, 161).
-

Kaj vse tvori dobro uporabniško izkušnjo izbrane blagovne znamke?
Pravzaprav 85 % višjih poslovodnih delavcev verjame, da razlikovanje zgolj po
tradicionalnih elementih, kot so cena, izdelek in kakovost, ni več trajnostna konkurenčna
prednost. Prepričani so namreč, da je v tem primeru odmevnejše merilo prav dobra
uporabniška izkušnja. (Shaw in Ivens 2005, po Gentile, Spiller in Noci 2007, 396).
Uporabniška izkušnja je nekoliko bolj omejena na sam produkt in v bistvu predstavlja le
del celotne potrošniške izkušnje. Meri se jo pa predvsem s parametri, ki so relevantni
produktu, ki ga uporabnik uporablja (stopnja napak produkta, čas, ki ga uporabnik
porabi/prihrani za opravilo oz. interakcijo s produktom, stopnja uspešnosti itd.) (Lowden
2014).

-

1.4

Katere metode proizvajalec uporablja, da bi dosegel konkurenčno premoč na trgu, kako so
le-te učinkovite ter kakšen je njihov doprinos?
Proizvajalec, kot avtonomen deležnik na trgu, bolj ali manj uspešno zaseda svoje mesto in
se za svoj obstoj vsakodnevno tudi bori po najboljših močeh. Pri komuniciranju gre za
kodiranje sporočila, ki ga nato prek posrednikov v dekodiranje dobi prejemnik/uporabnik.
Slednji pa se lahko na to sporočilo odzove ali pa tudi ne (Potočnik 2005, 303).

Metode za doseganje ciljev

Pri magistrski nalogi smo se pri teoretičnem delu v osnovi osredotočili na proučevanje domače
in tuje strokovne in znanstvene literature s področja blagovne znamke podjetja, njenih sestavnih
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elementov in komunikacije s trgom. Z deskriptivno metodo smo tako v magistrski nalogi
podrobneje predstavili najpomembnejše ugotovitve in dognanja različnih avtorjev. Uporabili
smo kompilacijsko metodo, ki predstavlja korelacijo med izsledki strokovne literature in
svojimi lastnimi predlogi oz. mnenjem.
Empirični del naloge pa zajema raziskovalno vsebino, ki se nanaša tako na proizvajalčev kot
tudi odjemalčev vidik izbrane blagovne znamke. Pod drobnogled smo tako s pomočjo metode
anketiranja, torej s pomočjo anketnega vprašalnika (kvantitativna metoda), vzeli nabor končnih
polnoletnih potrošnikov Slovenije. Vprašalnik je sestavljen iz nabora različnih vsebinskih
vprašanj, ki se navezujejo tako na zaznavanje blagovne znamke kot tudi na odziv potrošnikov
na vpliv komunikacije blagovne znamke na trgu.
Na drugi strani smo s pomočjo metode poglobljenega intervjuja (kvalitativna metoda) do
koristnih informacij prišli tudi z odgovori, ki nam jih je podal dotični proizvajalec izbrane
blagovne znamke.
Gre torej za kombinacijo kvantitativne (anketni vprašalnik) na eni in kvalitativne metode
(poglobljeni intervju) na drugi strani. Vse pridobljene podatke oz. kasnejše pomembnejše
informacije smo nato s pomočjo metode opisne statistike in funkcij, ki jih omogoča spletno
orodje za anketiranje, v nalogi tudi ustrezno navedli in tolmačili ter grafično prikazali.

1.5

Predpostavke in omejitve magistrske naloge

Pri raziskovalnem delu magistrske naloge smo predpostavljali, da so dostopni viri ažurni ter da
bodo sodelujoči uporabniki in proizvajalec za namen raziskave podali svoje iskrene in resnične
odgovore. Preučena strokovna literatura nam je pomagala zajeti tako zgodovinski pogled na
blagovno znamko kot tudi najsodobnejše trende na obravnavanem področju.
Omejili smo se na proučevanje aktualnih končnih odjemalcev oz. potrošnikov na ozemlju
Republike Slovenije ter tako pri razumevanju njihovih navad oz. dojemanja blagovne znamke
v raziskavo vključili moške in ženske državljane stare nad 18 let. Omejili pa smo se tudi na
samo eno izbrano blagovno znamko. Izhajamo iz dejstva, da je dandanes velika večina
prebivalstva vpeta v poplavo potez proizvajalcev različnih blagovnih znamk z namenom iskanja
pozornosti pri njihovem uveljavljanju na trgu.
Na podlagi ugotovitev smo prišli do optimizacije oz. skupnega pogleda blagovne znamke s
trgom in morebitni zasnovi novih metod oz. pogledov v odnosu proizvajalec/ponudnik –
kupec/odjemalec. Pozitiven vpliv bi lahko v prihodnje občutile tako organizacije kot tudi
njihove stranke. Raziskave so se tako nagibale predvsem k ugotavljanju učinka takih (že
uporabljenih in novih) potencialnih ukrepov, ki stremijo k povečanju rasti neke blagovne
znamke.
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2

BLAGOVNA ZNAMKA

Blagovna znamka sodi v področje intelektualne lastnine, ki poleg znamk zajema še patente,
modele oz. vzorce, avtorske pravice in poslovne skrivnosti. V vsakem primeru moramo biti kot
podjetniki pazljivi, da skrbno in ustrezno zaščitimo svoje stvaritve (Millonzi in Passannante
1996, 39–42, po Antončič idr. 2002, 171).

Slika 1: Intelektualna lastnina
Vir: Urad RS za intelektualno lastnino 2021a.

Blagovna znamka je več kot le ime, izraz, dizajn ali simbol oz. prepoznaven občutek, ki ga
izzove izdelek ali podjetje samo. Blagovne znamke živijo v naši zavesti oz. v naših mislih.
Živijo v glavah vseh, ki jih doživljajo, zaposlenih, vlagateljev, medijev in kar je
najpomembneje, živijo v glavah kupcev (Lischer 2020).
American Marketing Association (2007) blagovno znamko definira kot ime, izraz, simbol,
obliko ali kombinacijo vsega naštetega, namenjeno prepoznavanju produkta med različnimi
proizvajalci in razlikovanju od konkurence (Kotler 1998, 444).
Pravniki blagovno znamko po Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – 42.
člen, v nadaljevanju ZIL-1) opredeljujejo kot kakršenkoli znak ali kombinacijo znakov, ki jih
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je možno grafično prikazati in ki zagotavljajo diferenciacijo blaga in storitev od proizvajalca
do proizvajalca.
Blagovno znamko lahko dojemamo kot kompleksno danost, kot sklope funkcionalnih in
čustvenih vrednot. Bistvena težnja lastnikov blagovnih znamk pa je ohranjanje konkurenčne
prednosti, ki pa še zdaleč ni tako enostavna poteza, kot se lahko zdi na prvi pogled. Živimo v
časih nenehnih tehnoloških sprememb in nadgradenj, stroški sledenja takim trendom pa so
razmeroma visoki. Na drugi strani pa lahko lastniki blagovne znamke vlagajo tudi v ostale –
čustvene vrednote blagovne znamke. Tudi pri tem lahko nastajajo določeni stroški, vendar se
vsaka drugačnost in pristnost, ki jo pri posamezni blagovni znamki njeni uporabniki opazijo,
podjetnikom lahko zelo dobro obrestuje. Ko govorimo o takšnih in drugačnih nevidnih
elementih oz. čustvenih vrednotah blagovne znamke, govorimo o ljudeh – o zaposlenih.
Trajnostna konkurenčna prednost je plod kulture organizacije, ta pa odraža celotno podobo
zaposlenih (De Chernatony 2002, 7).
Sicer pa po mnenju Kotlerja (2004a, 418–419) blagovna znamka v duhu svoje kompleksnosti
sporoča do šest področij pomenov:
- Lastnosti: s pomočjo lastnosti, ki jih začenjamo pripisovati blagovni znamki, se te odražajo
vedno in povsod, ko je govora o dotičnem imenu blagovne znamke. Prestižna znamka
avtomobila (Mercedes Benz) bo tako vedno vzbujala lastnost kvalitete, trajnosti in višjega
standarda.
- Koristi: vse lastnosti, ki so značilne za določeno blagovno znamko pa pomenijo tudi
funkcionalno in čustveno korist. Če se dotaknemo primera lastnosti, ki opredeljuje trajnost
blagovne znamke, lahko zagotovo trdimo, da slednja opredeljuje funkcionalno korist. S
trajnostno naravnanim produktom bo potrošnik dlje časa užival v njegovi obstojnosti. Kot
čustveno korist pa lahko opredelimo vrednost, ki jo potrošnik plača za produkt. V primeru
višje vrednosti produkta bo sorazmerno visok tudi občutek pomembnosti in občudovanja,
ki ga bo na račun dragega produkta deležen njegov uporabnik.
- Vrednote: skozi vrednote blagovne znamke se odražajo tudi vrednote same organizacije
oz. njenega proizvajalca. Tako lahko znamki predpišemo popolnoma enake vrednote, kot
vladajo znotraj podjetja, kjer vse skupaj v osnovi tudi nastaja.
- Kultura: podobno kot vrednote se tudi kultura organizacije odraža prek njene blagovne
znamke. Organiziranost, učinkovitost, visoka stopnja kakovosti so le nekatere izmed
primerov lastnosti kulture.
- Osebnost: blagovno znamko se lahko poosebi v realističen lik, ki predstavlja določen pojav
in odraža svoje lastnosti. Avtoritativen vodja (oseba) nakazuje moč, vplivnost in uspeh.
Lev (žival) odraža samozavest in vladavino. Redna in visoka plača (predmet/pojem)
pomeni varnost. Vsi omenjeni simboli se lahko prenesejo prav tako na blagovno znamko
(npr. Mercedes Benz).
- Uporabnik: tudi na drugi strani lahko s pomočjo poosebljanja in simbolike ustvarimo lik,
ki opredeljuje tipičnega uporabnika oz. potrošnika določene blagovne znamke. Če
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ostanemo na primeru Mercedesovega avtomobila kot produkta blagovne znamke, bi lahko
rekli, da bi za volanom pričakovali uglajenega direktorja srednjih let in ne toliko mlajšega
študenta.
Na področju podjetništva je pomembno tudi sožitje blagovnih znamk. V tem primeru gre za
dve ali več podjetji, ki si lastijo izredno podobne blagovne znamke, na trgu pa delujejo tako, da
s svojim poslovanjem ne posegajo v delovanje drug drugega oz. tretjega podjetja in njegove
blagovne znamke. Tovrsten pojav niti ni tako zelo redek, saj je na določenem geografsko
omejenem trgu lahko prisotnih več malih podjetij, ki so omejena predvsem na regionalno bazo
svojih strank. V Franciji lahko na skoraj vsaki izmed tamkajšnjih železniških postaj zasledimo
restavracijo Buffet de la gare. Veliko imen blagovnih znamk izvira iz priimkov določenih oseb
oz. ustanoviteljev in prav zaradi pogostosti takih imen oz. priimkov lahko pride tudi do
podvajanja. Slednje seveda ne predstavlja nobenega problema oz. povoda za spor med podjetji,
če seveda blagovne znamke opravljajo svojo glavno funkcijo na lojalen in pošten način (na
način, s katerim lahko kupec znamke uspešno loči med seboj). Težave se pojavijo predvsem
takrat, ko se blagovne znamke prekrivajo med seboj in funkcija ločevanja začenja pešati.
Slednje se dogodi predvsem v primerih, ko se organizacije odločijo za širitev svojega
poslovanja in s tem posegajo na ozemlje drugih akterjev na trgu. Poznani so tudi primeri, ko se
podjetji odločita za podpis formalne pogodbe, ki označuje njun soobstoj na trgu in da njuno
poslovanje ne bo privedlo do medsebojnega omejevanja in poseganja v interese drug drugega.
Seveda je za organizacijo koristno tudi to, da se predhodno, pred registracijo nove blagovne
znamke, preveri številne baze že registriranih blagovnih znamk, pri tem pa se lahko na pomoč
obrne tudi na zunanje strokovnjake s tega področja. Vsekakor ne gre za enostavno operacijo.
Poglobljeno filtriranje že registriranih blagovnih znamk lahko zaradi nepravilnosti pri
nastavljanju iskalne mreže vodi do napak pri iskanju vseh blagovnih znamk oz. drugih
produktov, ki bi lahko tako ali drugače posegali v poslovanje določene organizacije. Težave pa
se pojavijo tudi pri slabem sistemskem zaznavanju blagovnih znamk, ki so sicer zaščitene,
četudi niso registrirane. (Nanayakkara, Hopperger in Senftleben 2006).
Dogaja se tudi to, da lahko dva trgovca, ki sta sicer locirana vsak na svojem koncu sveta,
uporabljata izredno podobno oz. enako blagovno znamko, pri čemer se tega sploh ne zavedata,
dokler se njuni poti ne pričneta križati zaradi razširitve njunega poslovanja in vstopanja na tuje
trge. V takih primerih se urad za intelektualno lastnino v določeni državi odzove z zavrnitvijo
prijave nove blagovne znamke z obrazložitvijo, da sorodna oz. enaka blagovna znamka tam že
obstaja in bo tako iz naslova varstva pravic prvega lastnika na novo vložena prijava znamke
nična oz. neveljavna. Podobne pravice do ugovora pa ima seveda tudi že obstoječi oz. prvi
lastnik registrirane blagovne znamke, ki lahko vloži ničnostno tožbo po registraciji znamke
(Nanayakkara, Hopperger in Senftleben 2006).
Nekatere jurisdikcije običajnega prava dovoljujejo princip poštene sočasne uporabe sorodnih
blagovnih znamk. Omejitve so postavljene predvsem na dolžino uporabe, geografsko območje
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poslovanja lastnikov in poštenost nadaljnjih manevrov podjetij. Največji indikator urejenega
poslovanja pa so zagotovo kupci in verjetnost splošnega zavajanja podobnih blagovnih znamk.
Tovrstne ureditve so, kot že rečeno, izredno stroge in vsaka odobrena možnost poslovanja pod
strogimi pogoji predstavlja prej izjemo kot pravilo (Nanayakkara, Hopperger in Senftleben
2006).

2.1

Zgodovina blagovne znamke

Sprva se je uporaba blagovnih znamk odražala kot označevanje blaga, ki je služilo namenu
sporočanja izvora tega blaga. Za ta namen so trgovci in proizvajalci uporabljali določene znake.
Tako so nastale blagovne znamke, ki jih imenujemo lastniške ali posestniške znamke (Bently
in Sherman 2004, 693, po Repas 2007, 37).
Pojem zgodovine blagovne znamke lahko tako izsledimo že stoletja pred tem, ko je izraz dobil
moderno rabo. V grških in rimskih časih, in še prej, so obstajali različni načini promocije
izdelkov ali blaga, ne glede na to, ali je pri tem šlo za takratna različna vina, kovine ali mazila.
Javnost je takrat lahko videla označbe, ki so obveščale, kdo in kje bi lahko v mestu npr.
izdeloval čevlje ali koga in kje lahko dobimo, če iščemo pisarja. Grki so z mestnimi križarji
napovedovali tudi prihod ladij s tovorom. Veliko zgodnjega oglaševanja in ozaveščanja
populacije je bilo tako opravljenega osebno, pri čemer je bilo ime posameznika tako pomembno
kot ime njegovega izdelka ali storitve. Sodobni razvoj slednjega je bil razviden iz imena
zasebnega trgovca nad njegovo trgovino in nekatera najbolj znana imena verig trgovin so
nastala iz imena ene same trgovine. V prvih dneh so trgovine, za razliko od posameznikov,
hitro iznašle dober način prodaje svojih izdelkov. To je bila uporaba slik. V Rimu bi na primer
v mesnici postavili znak, ki prikazuje vrsto šunk, čevljar pa sliko čevlja, mlekarna pa bi se
pokazala s surovo skico krave. Takšna slikovna promocija je bila predhodnica številnih gostiln
in pivnic, s katerimi smo v Veliki Britaniji seznanjeni danes. V klasičnih časih je bilo veliko
potencialnih kupcev nepismenih in bi lahko določen izdelek prepoznali le po sliki. Tudi v našem
času se uporaba slikovnega oglaševanja izkorišča na številne iznajdljive načine, da spremlja
blagovno znamko in nanjo opozori javnost. Bolj sofisticirana in pismena starost je privedla tudi
do uporabe vizualnih besed, ki označujejo blagovno znamko: sulica na logotipu Lancia, podoba
školjke, ki ustreza blagovni znamki Shell, ptičje oko v logotipu Birds Eye ter gnezdo in
gnezdilke pri Nestlé (Room 1992).
Prijava za trenutno najstarejšo znamko v Sloveniji je bila vložena 31. marca 1921. Skozi čas in
režime takratnih držav ter ureditve varovanja intelektualne lastnine na področju Slovenije je
sčasoma prispela do nas. Prijavo zanjo je vložilo podjetje G. M. PFAFF AG iz Nemčije. Sedaj
si jo lastijo pri podjetju Viking Sewing Machines AB iz Švedske. Davnega leta 1992 pa je bila
vložena prijava za registracijo prve tridimenzionalne znamke v Sloveniji. Nastala je pod
okriljem Tovarne vozil Maribor, d. o. o., ki jo še vedno aktivno uporablja (slika 2) (Urad RS za
intelektualno lastnino 2021b).
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NAJSTAREJŠA V SLOVENIJI VELJAVNA ZNAMKA.
VLOŽILO JO JE PODJETJE G. M. PFAFF AG IZ
NEMČIJE.

TAM, D. O. O.:
PRVA TRIDIMENZIONALNA ZNAMKA
V SLOVENIJI (1992).

LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE:
PRVA PRIJAVA ZA ŠE VELJAVNO ZNAMKO V
SLOVENIJI (1992).

Slika 2: Logotipi prvih znamk v Sloveniji
Vir: Urad RS za intelektualno lastnino 2021b.

V postmoderni družbi se posameznik nagiba k individualnosti in se na trgu izogiba množični
produkciji, ki ga sili v enakost z drugimi. Vso svojo posebnost in avtonomijo ter zasebnost zato
išče izven okvirjev take družbe. Prisega na to, kar ima on, in ne na to, kar imajo tudi drugi
(Goldman in Papson 1996, 23–24).
Sicer pa so v 50. letih 20. stoletja pomen blagovnih znamk našli prav v njih samih. Torej
produkti, ki spadajo pod določeno znamko, se boljše tržijo kot produkti, ki ne sodijo pod okrilje
nobene znamke. Potrošniki niso kupovali izdelkov oz. storitev, pač pa blagovno znamko.
Pomemben je postal tudi pogled na to, kako se blagovne znamke vcepijo v kupca in kakšna je
kupčeva percepcija do znamk (tako na posameznikovem kot tudi na družbenem nivoju). V
zgodovini beležimo kar nekaj velikih korakov, tudi ko govorimo o prodaji oz. nakupu blagovnih
znamk. Leta 1988 je Philip Morris kupil KRAFT za kar 12,6 milijard dolarjev, kar je takrat kar
šestkrat presegalo knjigovodsko vrednost. Razlika v ceni pa je bila seveda znamka KRAFT
(Klein 2002, 18).

10

2.2

Registracija blagovne znamke v Republiki Sloveniji

Postopek registracije se sproži s prijavo na Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko
državljani Republike Slovenije uredijo samostojno ali s pomočjo preverjenega in
kvalificiranega zastopnika, tujci pa lahko zadevo urejajo zgolj in samo prek zastopnika.
Pred vložitvijo zahteve za registracijo blagovne znamke je potrebno poznati določene osnove.
Vsak, ki želi registrirati svojo blagovno znamko kot tako, mora sprva vedeti, kaj vse lahko leta zajema. Priporočljivo in z vidika varnosti tudi nujno pa je tudi to, da se predhodno
pozanimamo o potencialnem obstoju podobne oz. enake znamke na trgu in se s tem tako
predhodno izognemo nevšečnostim, ki lahko nastanejo ob morebitnem podvajanju znamk. Urad
RS za intelektualno lastnino (2021c) podrobnega preizkusa znamk sicer predhodno oz.
preventivno ne opravlja. S takimi postopki, torej s preverjanjem originalnosti in pristnosti
določene znamke, ki je bila na trgu registrirana že pred našo prijavo, se na uradu ukvarjajo šele
na podlagi poziva ali ugovora tretjih vpletenih. Varstvo oz. zaščita znamke traja za obdobje
desetih let od datuma, ko je bila zahteva o varstvu znamke odobrena in potrjena na uradu. Brez
težav pa je možno neomejeno podaljševanje tovrstne zaščite blagovne znamke po vsakokratnem
izteku desetletnega obdobja za novo desetletje. Znamka se za tuje države lahko registrira na
način nacionalne prijave in mednarodne ali evropske prijave (Urad RS za intelektualno lastnino
2021c).
Poleg pravil glede tega, kaj se lahko registrira kot blagovna znamka, obstajajo tudi omejitve, in
sicer česa prijava ne sme vsebovati. Po 43. členu Zakona o industrijski lastnini, ki opredeljuje
absolutne razloge za zavrnitev blagovne znamke, eno izmed bistvenih omejitev prav zagotovo
predstavlja znak, ki ne more biti znamka. Sledijo znaki, ki so brez samega razlikovalnega
učinka, pa tudi znaki, ki v gospodarstvu označujejo izključno vrsto, kakovost, količino, namen,
geografski izvor, vrednost in čas proizvodnje blaga ali storitev. Prav tako ne moremo prijaviti
znaka, ki označuje vino ali žgano pijačo oz. njeno geografsko označbo, v resnici pa slednja ne
sovpada z izvorom tega blaga. Prijava bo neustrezna v primeru, ko bo šlo za registracijo znaka,
ki ga sestavljajo označbe običajne jezikovne rabe. Neustrezni pa bodo tudi znaki, ki so
sestavljeni iz oblike, ki označuje samo naravo blaga (in mu daje bistveno vrednost). Javni red
in morala, zavajanje glede geografskega porekla produkta, vsebovanje uradnih znakov in še
mnogo drugih faktorjev, predvsem takih, ki niso v skladu s Pariško konvencijo, lahko odločilno
vplivajo na zavrnitev oz. nezmožnost registracije blagovne znamke (ZIL-1).
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Preglednica 1: Statistika znamk
ZNAMKE
2016
2017
2018
Nacionalne znamke
Nove prijave
1.559
1.504
1.456
Registracija
1.150
1.274
1.254
Zavrnjene, zavržene,
270
254
198
umaknjene prijave
Mednarodne znamke
Mednarodne registracije
154
200
173
slovenskih prijaviteljev
Mednarodne znamke,
1032
1357
1320
vložene v okviru
madridskega sporazuma

2019

2020

1.411
1.164
182

1.307
1.063
177

167

162

1274

1011

Zavrnjene prijave
18
15
21
26
Znamke EU (EUTM), ki veljajo na celotnem ozemlju EU
Prijave slovenskih
386
390
384
489
prijaviteljev
Registracije slovenskih
307
301
362
383
prijaviteljev
Vse prijave EUTM
135.259
146.409
152.488
160.381
Vse registracije EUTM
125.991
128.376
129.977
240.768

38
474
392
158.564
138.942

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino 2021č.

2.3

Identiteta znamke – sestavni elementi/gradniki

Vsak začetek našega podjetniškega delovanja oz. vstopanja na trg se prične s temeljito
raziskavo tržišča, na katerega vstopamo. Slednje zahteva veliko vloženega časa, pa vendar je to
nuja, brez katere žal ne moremo razumeti potreb okolja oz. odjemalcev, njihovih navad in
običajev pa tudi ostalih akterjev, kot so konkurenti, poslovni partnerji in ostali, s katerimi se
kot podjetniki srečujemo. Naše napore moramo prilagoditi tudi aktualnim trendom. Vse to je
osnova za začetek podjetniškega delovanja in razvijanja uspešne blagovne znamke (Konečnik
Ruzzier in Ruzzier 2015, 72).
V nadaljevanju naloge bomo podrobneje opredelili vidne in nevidne elemente blagovne znamke
po različnih avtorjih ter predstavili vlogo, ki jo vsak izmed elementov prispeva h kreiranju
blagovne znamke.

2.3.1 Nevidni elementi blagovne znamke
Smiselno je, da se na začetku dotaknemo temeljev, torej osnove, na kateri začenjamo graditi
uspešno blagovno znamko. Ti temelji pa predstavljajo nekaj, kar očem ni neposredno vidno, in
sicer predstavljajo namreč nevidne elemente blagovne znamke. Po uspešno zasnovani viziji
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moramo kot podjetniki čas posvečati tudi pojmom, kot so vrednote, kultura, identiteta, podoba,
razum, odnosi, osebnost, dodana vrednost in nenazadnje tudi cena. Vsi nevidni elementi pa so
seveda tesno povezani z vsemi vidnimi gradniki blagovne znamke, ki jih bomo, takoj za
nevidnimi, podrobneje opredelili v nadaljevanju naloge (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015,
72–74):
- Kultura: je v osnovi neka skupna zavest, ki jo imamo o sebi glede na prostor in čas, v
katerem živimo oz. se nahajamo. Ta zavest nas spremlja skozi naše delovanje in mišljenje
v preteklosti, sedanjosti in nas bo spremljala tudi v prihodnosti. Kultura posameznika in
organizacije je močna stvar, ki se je ne da enostavno spremeniti ali pa izkoreniniti. Kultura
se seveda ohranja in krepi tudi z določenimi instrumenti, kot so npr. jezik, vera, tradicija,
vrednote, ideologija, umetnost, znanost ipd. Prostor, kjer se vzdržuje neka kultura, je
relativen. To je lahko svet, območje, domovina, organizacija, gospodinjstvo ali kaj drugega
(Jelovac 2000, 13).
Tudi organizacijska kultura mora vplivati na razvoj blagovne znamke. Skozi skupno
prepričanje vseh akterjev v organizaciji in strmenje k istim ciljem se skozi splet vrednot,
pričakovanj, predpostavk in pojavov oblikuje kultura (Konečnik Ruzzier 2018, 158).
Poznamo korporativno in notranje podjetniško kulturo. Pri prvi gre za konservativen
pogled na samo delovanje v organizaciji. Najpogosteje se delovanje v taki kulturi ne odvija
v smeri sprejemanja novosti, ki bi utegnile biti tvegane. Gre za vodila, kot npr. delaj dobro
in v okviru svojih zmožnosti, ne izstopaj iz določenih okvirjev, glede odločitev se drži zlate
sredine in upoštevaj nadrejene. Pod takšnimi pogoji se seveda ne da preveč kreativno
razmišljati in delovati. Za razliko od korporativne pa je notranje podjetniška kultura pravo
nasprotje. Tu se pri zaposlenih in razvijalcih pozna kreativnost, odprtost, fleksibilnost ipd.
Tudi sam sistem nagrajevanja je povsem drugačen. Tu pridejo v ospredje zaposleni, ki si
upajo, zaposleni, ki znajo razmišljati izven okvirjev, in taki, ki sprejmejo pobudo za
nadaljnji razvoj. Zaposleni se tako ne zapirajo znotraj svojih delokrogov, pač pa se
konstruktivno soočajo tudi z ostalimi skupinami zaposlenih v organizaciji in na tak način
pripomorejo k reprodukciji znanja (Antončič idr. 2002, 63).
Obstaja boljša ali slabša kultura pa tudi trdnejša ali šibkejša. Vsekakor bo tista prava
kultura poskrbela za vpliv na efektivnost organizacije, kjer je prisotna (Schein 1992, 3).
-

Vrednote: v določenem okolju predstavljajo naša prepričanja in presoje o ravnanju v
določenih situacijah oz. razmerah. So temeljna načela, po katerih se ravnajo posamezniki
ali skupine/organizacije. Vrednota je tisto nekaj, zaradi česa hrepenimo po doseganju
nečesa in za kar se trudimo, da le-to tudi dosežemo (Jelovac 2000, 20).
Če bodo v organizaciji vsi zaposleni dosledno živeli vrednote (in kulturo) organizacije, se
bo to lahko opazilo tudi pri ostalih akterjih. Predvsem se bo to odražalo v obliki edinstvene
značilnosti blagovne znamke (Konečnik Ruzzier 2018, 157).

-

Identiteta blagovne znamke: to lahko potrošnik zazna kot sporočilo, ki mu ga pošlje dotična
blagovna znamka prek svojih vidnih elementov. To bi lahko označili kot središče oz. osrčje
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blagovne znamke, saj šele z identiteto dobimo pravi pomen, smisel in namen. Vsekakor pa
moramo biti pazljivi pri opredeljevanju identitete in podobe blagovne znamke. Slednja se
namreč oblikuje izključno in samo v glavi odjemalcev oz. potrošnikov samih (Doyle 1998,
172).
Rdeča nit blagovne znamke in organizacije je predstavljena skozi identiteto, s pomočjo
katere se vršijo tudi glavni cilji in zmanjšujejo tveganja pri poslovanju. Vsi načini, s
katerimi se blagovna znamka predstavlja javnosti, tvorijo njeno identiteto.
Na tej točki je smiselno opredeliti še razliko med imidžem in identiteto blagovne znamke.
Imidž nastane na podlagi zunanje javnosti, njenega dojemanja znamke, medtem ko je
identiteta stvar upravitelja te blagovne znamke in v osnovi predstavlja njeno želeno podobo
(Korelc 2006 27–28).
-

Dodana vrednost: blagovni znamki ali podjetju je lahko dodajanje neke vrednosti trgu
zastrašujoča in težka naloga. Še posebej za majhno podjetje, ki se šele začenja prebijati na
že zasičen trg. Kaj je torej tisto, kar ljudi spodbuja, da izberejo dotično blago ali storitev
enega ponudnika pred drugimi konkurenčnimi? Kaj je bistveni dejavnik te blagovne
znamke, zaradi katerega je bolj dragocena kot druge blagovne znamke na istem področju?
Imeti in vzdrževati pozitivne odnose v poslu postaja nepogrešljiv vložek v prihodnost. Ti
odnosi, ki jih organizacija ustvari danes, so lahko katalizator za prihodnja prizadevanja trga
zanjo in za njene produkte. Na kakšen način lahko nekomu zagotovimo dodano vrednost,
ki si jo lahko kot organizacija privoščimo podariti brezplačno ali po nizki ceni? To počnejo
podjetja po vsem svetu, ne glede na to, ali gre za brezplačno e-knjigo poleg nakupa
produkta ali morda za začetniški tečaj kuhanja, če se organizacija ukvarja s kuhanjem. Z
vidika kupca se bo vrednost tako usmerjene organizacije in njene blagovne znamke izredno
povišala. Nagrajevanje zvestobe blagovni znamki je še en način, kako dodati vrednost
blagovni znamki. Tovrstne poteze spodbujajo zvestobo znamki, hkrati pa gradijo vrednost
znamke (Chauncey 2020).
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Slika 3: Ledena gora blagovne znamke
Vir: Davidson 1997, po De Chernatony 2002, 23.

2.3.2 Vidni elementi blagovne znamke
Vidni elementi so, kot že omenjeno, v tesni korelaciji z nevidnimi. Najpogosteje se med vidne
elemente uvrščajo ime blagovne znamke in njen logotip. Veliko večino znamk lahko opazimo
tudi prek njihovih sloganov in domen. Vidni elementi so prvo stičišče med proizvajalcem oz.
ponudnikom in končnim uporabnikom produkta, ki se skriva za njimi. Pomembno je, da se
skozi vse vidne gradnike dodobra izpostavi tudi celotno zgodbo znamke ter dodane vrednosti,
ki jih le-ta ponuja (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 88–89).
Vizualna identiteta je za podjetje ključnega pomena. S tovrstno drugačnostjo izstopa na trgu in
kaže svojo edinstvenost. Vizualna identiteta je v osnovi del korporacijske identitete. Sestavljajo
jo vsi vidni elementi, in sicer ime, logotip, slogan, tipografija in še mnogi drugi elementi. Ne
smemo pozabiti niti na dodatne elemente, kot so npr. zgradba in lokacija organizacije, oprema,
službena vozila in podobno (Iyamabo idr. 2013, 30–31).
Ko se kot proizvajalec odločamo za implementacijo nove blagovne znamke na trg, je po mnenju
Kellerja (2008) pomembno, da upoštevamo naslednja vodila glede vizualnega dela naše
znamke:
- Vidni elementi morajo s svojo edinstveno podobo ostati v zavesti potrošnika.
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-

-

Sam pomen vidnih elementov, s katerimi se ponaša blagovna znamka, je tudi nujno
potreben.
Všečni logotipi, slogani ali pa imena blagovnih znamk prav tako pripomorejo k njihovi
priljubljenosti s strani odjemalcev.
Prilagodljivost oz. pripravljenost na potezo razširitve spektra ponudbe pod istim imenom
oz. blagovno znamko daje proizvajalcu možnost rasti v širino, brez večjih ovir pri
ohranjanju izvirnega pomena in obstoja blagovne znamke kot take, kot jo odjemalci že
poznajo.
Vsi elementi morajo predstavljati neko pristnost v smislu pravne zaščite in razlikovanja
blagovnih znamk, tudi iz vidika internacionalizacije blagovne znamke.

V nadaljevanju se bomo podrobneje dotaknili in opredelili vsakega izmed prej naštetih vidnih
gradnikov blagovne znamke:
- Ime blagovne znamke: lahko rečemo, da je danes najti prodorno in obenem smiselno ter
ustrezno pomensko ime blagovne znamke kar kompleksen izziv. Internacionalizacija
blagovne znamke pa pomeni srečevanje s še večjimi ovirami na tujih trgih, saj se
konkurenca sorazmerno poveča, med drugim se tako pojavi več ponudnikov iz iste branže,
ki se ponašajo z istim oz. podobnim imenom, s katerim nastopamo oz. poskušamo izven
meja domovine nastopati že sami. V osnovi pa ni enoznačnega pravila, kako izbrati
ustrezno ime blagovne znamke. Nekateri prisegajo na krajša in enostavna imena, spet drugi
na specifična in nekoliko daljša. Poznamo pa tudi kar nekaj znamk, ki v svojih imenih
vsebuje kombinacijo dveh ali več besed (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 92–93).
Z vidika profiliranja blagovne znamke Kline (1994) njenemu imenu pripisuje tri bistvene
vloge: identificiranje izdelka ali storitve, da ga oz. jo lahko kupci sprejmejo ali zavrnejo
brez dvomov o pristnosti, posredovanje jasnega sporočila kupcem o izbranih specifikacijah
in koristih od uporabe produkta in služenje kot del industrijske lastnine, ki je pod zakonsko
zaščito in v katero je smiselno vlagati tudi na dolgi rok.
Kline (1994) navaja tudi, da ima podjetnik, ki se na trg podaja z novo blagovno znamko,
zanjo na voljo tri vrste imen, ki so lahko brezpomenska (npr.: Kodak, Esso, Edigs, Inini),
sugestivna imena (Halo, Head and Shoulders, Frendi, Recept) ali pa opisna imena (Double
Bubble Gum, Sea and Ski, Tobak).
Pri izbiri imena je priporočljivo upoštevati napotke o tem, da naj izbrano ime nakazuje
nekaj, kar je povezano z lastnostmi izdelka. Seveda je smiselno tudi to, da je ime kratko,
izvirno, razumljivo in izstopajoče. Paziti je potrebno tudi na to, da se z imenom ne posega
v sorodne blagovne znamke oz. v njihova imena. V kolikor se podjetnik v prihodnje
namerava ukvarjati še z nečim novim oz. si želi svoj spekter ponudbe razširiti, je
priporočljivo, da se temu primerno oblikuje dovolj prilagodljivo ime. V osnovi pa ime ne
sme vsebovati neprimernih pomenov in asociacij. Seveda je priporočljivo, da pred
grafičnim oblikovanjem blagovne znamke z njenim izbranim imenom nastopimo še z
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raziskavo oz. testom na manjšem vzorcu njenih potencialnih kupcev. Le tako se lahko
prepričamo o ustreznosti naše odločitve tudi s pomočjo potencialnih potrošnikov (Kline
1994).
Glede poimenovanja produktov poznamo po Kapfererju (1997, 126–128) kar sedem
strategij. V nekaterih primerih si blagovna znamka in produkt delita ime, spet drugič sta
medsebojno popolnoma neodvisna. Primer, ko izdelki nimajo svojih imen, ampak obstaja
samo ime za blagovno znamko (Adidas). Takšna strategija poimenovanja je v praksi
poznana med močnimi in priznanimi znamkami. Obstaja tudi primer, ko se v imenu
blagovne znamke pojavi še šifra oz. oznaka modela (Audi A8). Ponovno je v ospredje
postavljeno prav ime blagovne znamke. Sledijo primeri, ko je ime izdelka izpeljanka oz.
variacija imena blagovne znamke (Dior, Diorissimo). Tudi v tem primeru je v ospredju
blagovna znamka, ki se ji z variacijami na temo imena izdelkov po njej doda pristnost in
dovršenost. Obstajajo pa tudi znamke, pri katerih je ime produkta tvorjeno s pomočjo
predpone k imenu blagovne znamke (Lancome, Niosome). Zaznati je mogoče tudi primer,
ko izdelek nosi ime s predpono, ki mu vliva bistveno noto identitete blagovne znamke
(Multi Sola) ali pa primer, ko izdelek nosi lastno ime, s katerim se izraža idejno zasnovo
blagovne znamke (dišava Dior Poison). Navsezadnje pa poznamo tudi primer, ko je ime
izdelka neodvisno od blagovne znamke (zobna pasta Signal).
Na to, ali bo podjetje oz. proizvajalec izbral prvo ali pa katerokoli drugo izmed zgoraj
naštetih strategij, vpliva več dejavnikov, med katerimi sta zelo pomembna predvsem moč
proizvajalca in priznanost blagovne znamke. Ko proizvajalci iščejo nove trge, se radi
poslužujejo prodiranja nanje prav z imeni produktov, ki so ločena od blagovne znamke.
Razlog za to pa je, da se na tak način lahko novim potrošnikom predstavijo nezaznamovano
in brez vsakršnega vpliva. Na drugi strani pa že obstoječim kupcem radi vcepljajo
asociacijo na blagovno znamko, pod katero se trži določen produkt, saj so si kupci, ki že
posegajo po določeni blagovni znamki, o njej že oblikovali določen pogled. Sprva je na
zalogi potrebno imeti mnogo potencialnih imen, ki jih sčasoma seveda po večini
eliminiramo in na koncu izberemo tisto pravo in najustreznejše. Pri izboru imena lahko
sodelujejo tudi kupci oz. odjemalci. Nenazadnje moramo pri izbiri imena misliti tudi na
možnost, da nam bo slednje dobro služilo tudi na tujem tržišču (v primeru potencialnega
mednarodnega trgovanja) (Pompe 2000, 51–52).
-

Logotip: je drugi vidni element in prav poseben znak, simbol, ime ali oblika oz. kar
kombinacija naštetega, ki ima osnovni namen prepoznavnost produktov proizvajalca oz.
skupine proizvajalcev produkta in njihova diferenciacija glede na konkurenco. Pa vendar
bi moralo biti oblikovanje logotipa za proizvajalca precej bolj strateško usmerjeno in ne
toliko z vidika taktike. Narava blagovne znamke, ki jo lahko razumemo kot plod njene
vizije, bi bila tako primerno vodilo za kasnejše grafično oblikovanje logotipa (De
Chernatony 2002, 37).
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Grafična podoba je naslednji korak, ki poleg imena prispeva k celoviti identifikacijski
podobi blagovne znamke. Osnovni elementi grafične podobe so logotip, znak ali
kombinacija obojega. Tudi pri logotipu je kot pri imenu blagovne znamke potrebno
upoštevati splošne napotke o pristnosti in poudarjanju unikatnosti. K slednjemu prispevata
predvsem tipografska rešitev imena v logotipu ali pa oblika in izbira barv. Bistvenega
pomena pa je to, da si s pomočjo logotipa naši odjemalci v svoji zavesti ustvarijo asociacijo
na naš produkt in da se jim blagovna znamka s pomočjo konkretnega logotipa z lahkoto
vtisne v spomin. Nenazadnje pa je pomembno tudi to, da smo po vsem tem še prepoznavni
na trgu in v zadostni meri ločeni od konkurence. Priporočljivo je, da se logotip oz. njegovo
ustreznost v očeh kupca predhodno na trgu tudi testira. Od vsega naštetega je odvisna tudi
naša uspešnost prodaje produkta na trgu (Kline 1994).
Na celotno grafično podobo (CGP), vključno z njenim imenom, vpliva poslanstvo znamke
ter njena vizija. CGP mora poleg sloga in same idejne zasnove blagovne znamke odražati
tudi njeno filozofijo in splošno prepričanje. Velik pomen pri oblikovanju CGP igra tudi
simbolika. Z dobro oblikovano blagovno znamko bo namreč proizvajalec na trgu opažen
pred konkurenco in vsi dobro oblikovani vidni elementi bodo zato zagotovo zbujali veliko
mero zanimanja s strani kupcev (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 52).
-

Tipografija: Repovš (1995, 110–116) pravi, da je tipografija element vizualne identitete in
da s pomočjo vizualne zaznave verbalne sporočilnosti, ki zaradi oblike zapisa črk, ločil oz.
ostalih znakov, izraža imidž in osebnost organizacije. Tipografija je torej enakovreden
element celostne grafične podobe, s pomočjo katere blagovna znamka oz. organizacija
nastopa in deluje na trgu.
Kapferer (1997) navaja, da tipografija organizacije oz. blagovne znamke, v kolikor je
slednja dovolj dobro poznana in razširjena na trgu, lahko postane prepoznavni znak tudi
brez simbola (kot npr. Coca Cola). Pri tovrstnem primeru se tako slehernemu uporabniku
oz. odjemalcu na podlagi videnega v zavesti sproži zavedanje o dotični blagovni znamki in
njenem proizvodu.

-

Barvni koncept: barva v posamezniku sproži zanimiv dražljaj oz. doživljanje videnega.
Občutki oz. asociacije, ki jih posameznik doživlja, se seveda razlikujejo in so odvisni
predvsem od barvnega tona, svetlosti in čistosti barv (Repovš 1995, 93).
Barve imajo zelo velik vpliv, saj se poleg mnogih barvnih odtenkov, ki jih poznamo, lahko
v mislih kupcev zaradi tega ustvari tudi veliko različnih odtenkov interpretacij o samem
produktu (Iyamabo idr. 2013, 31).
Barva ima v osnovi velik psihološki pomen. Ljudje oz. potrošniki najprej opazijo barvo,
šele nato obliko ali formo produkta oz. blagovne znamke. Prav iz tega razloga se barva
usede v podzavest in tam ostane dlje časa kot ostali elementi (Dowling 2001).
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-

Slogan: ta element predstavlja pisno oz. verbalno predstavitev identitete znamke na kratek
in jedrnat način, ki obenem tudi krepi njeno splošno sporočilnost. Vse tako temelji na boljši
prepoznavnosti znamke in odmevnosti le-te. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 96).
Slogan lahko imenujemo tudi pozicijsko geslo. Slogan organizacije oz. blagovne znamke
uteleša kar nekaj ključnih področij: sposobnosti, vrednote, identiteto, poslanstvo,
filozofijo, miselnost in tudi slog organizacije. S sloganom se v bistvu opiše oz. ubesedi
celostno grafično podobo in smernice, po katerih potuje organizacija in njena blagovna
znamka. Pri pozicijskem geslu je pomembna tudi neposrednost in sporočilnost. Pri
kreiranju dobrega slogana se je potrebno izogniti ovinkarjenju in poskrbeti za jedrnatost,
prodornost in specifičnost (Korelc 2000).

-

Domena: s sodobnim načinom življenja se srečujemo tudi z novimi sodobnimi prijemi in
načini poslovanja, zato je čedalje več poudarka tudi na spletni podpori. Spletna domena je
ena izmed mlajših predstavnic kategorije prepoznavnosti znamk z vizualnega vidika in nič
manj pomembna kot ostali elementi. Tudi pri izboru vrste domene moramo biti preudarni
in premišljeni. Smiselno je, da smo na spletu prepoznavni z istim imenom, s katerim se
ponaša tudi naša znamka. Opredeliti se moramo tudi glede razširitve, ki jo bomo na spletu
uporabljali (.com, .si, .eu itd.). Tudi iskanje domene zahteva predhodno poizvedovanje o
(ne)zasedenosti imena, ki si ga želimo izboriti na svetovnem spletu za naš produkt pod
okriljem naše znamke. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 98).
Že od decembra leta 1999 je bilo na spletu registriranih več kot 4,9 milijona komercialnih
spletnih strani. Leto kasneje se je številka mesečno dvigala za 500 tisoč spletnih strani.
Skupaj s porastom spletnih strani se je povečala tudi vrednost oglaševanja na spletu
(Pretnar 2002, 68).

2.4

Oblikovanje blagovne znamke

Do nove podjetniške ideje lahko posameznik pride na podlagi svojega dosedanjega ustvarjanja
oz. dela, ki ga opravlja. Na drugem mestu se znajdejo ideje, ki jih človek dobi iz svojih
prostočasnih aktivnosti, sledijo pa še ideje, ki jih posameznik dobi od drugih oseb oz. vpletenih
v določen proces življenja. Na vseh teh točkah se pojavijo določene ideje za zapolnitev tržnih
niš (Pšeničny 2000, 72).
Kline (1994) pravi, da je za oblikovanje blagovne znamke in za njeno uveljavitev potrebno
dodobra predelati vse potrebno in ničesar prepuščati naključju. Podajati se na pot v neznano je
pri oblikovanju nove blagovne znamke lahko časovno in stroškovno zelo potratno. Seveda
skušamo kot podjetniki doseči prednost pred konkurenti in obenem zadovoljiti vse potrebe
naših odjemalcev. Prednjačiti želimo po tržnem deležu, doseči psihološke in ekonomske cilje,
vezane na zadovoljstvo, imidž, lojalnost, dodano vrednost oz. dobiček ipd.
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V nadaljevanju je predstavljenih nekaj modelov oblikovanja in tudi vzdrževanja blagovne
znamke.
De Chernatony (2002, 93) navaja, da se proces oblikovanja prične prav z vizijo o znamki, ki jo
delimo na tri sklope:
- Dognanja o prihodnosti oz. bodočih trendih in potrebah ljudi
- Smiselnost blagovne znamke in njen vpliv na boljše življenje njenih uporabnikov
- Vrednote, ki sestavljajo in kreirajo blagovno znamko
Kot je že znano, mora podjetje poskrbeti za trdno in dobro oblikovano organizacijsko kulturo,
dolgoročne cilje in pregled okolja, v katerem se bo nato znašla blagovna znamka. Tu igrajo
pomembno vlogo predvsem dobavitelji, odjemalci, konkurenca in makrookolje. S skrbno
izpeljavo vseh korakov lahko podjetje ugotovi, če se giblje v pravi smeri ali če je potrebno
ponovno preučiti okolje in začetno vizijo blagovne znamke. Notranja ureditev organizacije nam
bo kot podjetnikom pomagala, da bomo lahko našo blagovno znamko definirali in ponujali na
trgu. Vsaka blagovna znamka doseže svoje funkcionalne in čustvene vrednote, ki jih moramo
z ustreznim sistemom vcepiti trgu in potrošniku. Nenazadnje je potrebno opredeliti še ime
znamke, komunikacijske kanale, kakovost ipd. Izrednega pomena je tudi konstantno in ažurno
spremljanje uspešnosti blagovne znamke, na podlagi katere se lahko določa prihodnje smernice
(De Chernatony 2002, 93).

Slika 4: Proces oblikovanja in vzdrževanja blagovne znamke
Vir: De Chernatony 2002, 93.

Za razliko od prej opisanega in grafično prikazanega modela je naslednji model oblikovanja
blagovne znamke opisan v zgolj šestih korakih (Kapferer 1997, 59–70):
20

-

Kreiranje identitete blagovne znamke.
Apliciranje imaginarnih virov.
Izbira izdelkov v skladu z identiteto blagovne znamke.
Izbira telesa oglaševanja – bo to blagovna znamka kot taka ali produkt.
Opredelitev jezika in področja znamke.
Izbira imena.

Sledi opredelitev modela oblikovanja blagovne znamke po Aakerju (2000, 17). Avtor trdi, da
je oblikovanje in upravljanje v tem primeru stvar štirih ključnih dimenzij: zavedanja blagovne
znamke, kakovosti, ki jo je moč zaznati, asociacij in nenazadnje tudi zvestobe. Vse te
komponente imajo močan doprinos k vrednosti blagovne znamke. Na spodnji shemi je
predstavljen nastanek t. i. močne znamke. Začne se pri organizaciji, ki je sposobna in izpolnjuje
vse pogoje za oblikovanje blagovne znamke. Sledi korak oblikovanja arhitekturnega dela
znamke, nato preidemo na sklop načrtovanja strategije za dotične blagovne znamke (vključiti
je potrebno tudi identiteto, pozicioniranje in diferenciacijo). Nenazadnje pa je na vrsti tudi
učinkovit načrt graditve znamke skupaj z merjenjem rezultatov.
V nadaljevanju je model močne blagovne znamke po Aakerju (2000, 25) tudi grafično prikazan
(slika 5).

Slika 5: Močna blagovna znamka
Aaker 2000, 25.
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2.5

Preoblikovanje blagovne znamke

Preznamčenje oz. ang. rebranding je postopek spreminjanja celostne podobe organizacije. To
je v bistvu tržna strategija dajanja novega imena, simbola ali spremembe dizajna že uveljavljeni
blagovni znamki. Zamisel o ponovni blagovni znamki je ustvariti drugačno identiteto blagovne
znamke od vseh ostalih konkurentov na trgu. Razlogov, da se podjetje odloči za ponovno
blagovno znamko, je več. Eden pomembnejših dejavnikov je prav povezovanje s strankami.
Preoblikovanje blagovne znamke je dobro za posel, hkrati pa je lahko tudi zelo tvegano početje.
Vedno obstaja možnost, da nova blagovna znamka potrošnikom morda ne bo tako zelo všeč
(The Economic Times 2021).
Obstajata dve vrsti preznamčenja oz. rebrandinga: proaktiven in reaktiven rebranding.
Proaktivno preoblikovanje blagovne znamke se izvede, ko podjetje prepozna, da obstaja
priložnost za rast, inovacije, izkoriščanje novih podjetij ali strank in za ponovno povezavo s
svojimi uporabniki. Primer podjetja, ki je proaktivno izvedlo tovrstno spremembo je Titan
Industries, ki se je leta 2013 preimenoval (in spremenil logotip) v Titan Company. Novi logotip
je poudaril zavezanost podjetja k ustvarjanju vrednosti, inovacijam in ohranjanju najvišjih
svetovnih standardov. Reaktivno preimenovanje se izvede v primeru, ko je obstoječa znamka
ukinjena ali spremenjena. Možni razlogi za takšno dejanje so lahko združitve in prevzemi
podjetij, pravna vprašanja, negativna reklama, kot je goljufija, s ciljem premagati konkurenco
ali ustvariti lastno nišo. Po razkritju prevare leta 2009 je bila Satyam Computer Service
potisnjena na rob bankrota. Podjetje je bilo prodano podjetju Tech Mahindra. Celoten postopek
so vladne oblasti spregledale, Tech Mahindra pa je nato podjetje preimenoval v Mahindra
Satyam, ki se je leta 2013 združilo s Satyam Computer Services (The Economic Times 2021).
White in Mazur (1996, 152) menita, da so razlogi za prenovo blagovne znamke predvsem
spremembe organizacijskih vrednot. Vse skupaj pa vodi tudi v spremembo identitete. V take
spremembe blagovne znamke so prav gotovo vpeti vsi udeleženci: investitorji, institucije
dotične države, javnost in zaposleni, pa tudi uporabniki, dobavitelji in poslovni partnerji.
Korporativna identiteta utemeljuje, kaj je organizacija, organizacijska identiteta razlaga, kdo je
organizacija, vizualna identiteta pa se nanaša na simbole in sisteme identifikacije organizacije.
Javnost nas zazna skozi korporativno podobo, organizacijske atribute pa se navzven zaznava
prek korporativnega ugleda. Vse skupaj je lahko zelo lepo in nazorno predstavljeno prek
korporativne znamke (Balmer 2001, 257).
Po mnenju Ries in Ries (2003, 19) so pri uveljavljanju prenovljene blagovne znamke ključnega
pomena prav odnosi z javnostmi in ne oglaševanje, saj slednje krepi že obstoječe znamke, PR
pa poskrbi za uveljavitev novih.
Po mnenju Repovša (1995, 68–69) je sprememba imena koristna v primerih formalnopravne
zagate, ko obstoječega imena ni več možno uporabljati zaradi (ra)združitve podjetij. Pogosto je
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o menjavi imena potrebno razmišljati tudi takrat, ko je obstoječe ime neprimerno za širitev
poslovanja oz. za njegovo uveljavitev na tujih trgih in tudi kadar gre za nekoliko predolgo in
težko zapomnljivo ime.
Stuart in Muzellec (2004, 474) opredeljujeta pet načinov preznamčenja, ki so zavedeni kot
kombinacija spremembe logotipa, imena in slogana. Zamenjava vseh naštetih elementov
predstavlja revolucionarno spremembo, v primeru ko se sprememba nanaša na en element pa
to označujemo kot evolucijski tip spremembe:
- Zamenjava imena in logotipa.
- Zamenjava imena, logotipa in slogana.
- Zamenjava samo slogana.
- Zamenjava logotipa in slogana.
- Zamenjava samo slogana.
Kaikati in Kaikati (2003, 17–23) navajata šest možnih variacij preznamčenja:
- Strategija na osnovi prehodnega obdobja (ang. phase in/phase-out strategy): zajema
obdobje, ko se nova znamka šele uvaja na trg, istočasno pa je na trgu prisotna tudi trenutna
oz. obstoječa znamka. Po preteku prehodnega obdobja se uporaba stare znamke dokončno
zaključi.
- Kombinirana strategija preznamčenja preko krovne znamke (ang. combined rebranding
strategy via one umbrella brand): v tem primeru gre za korporacijsko znamko, ki
največkrat nastopa kot glavna oz. krovna znamka, pod njo pa obstajajo še številne druge
individualne znamke. Ta strategija torej kombinira obstoječe znamke organizacije, od nje
pa je odvisno tudi to, ali se bo odločila za krovno ali pa za individualno znamčenje
posameznega proizvoda.
- Strategija opozarjanja (ang. translucent warning strategy): temelji na tem, da organizacija
skrbi za ozaveščenost javnosti glede sprememb na njihovi blagovni znamki. Sporočanje se
odvija prek raznih kanalov, kot npr. prek oglaševanja, označevanja artiklov pri prodajnikih,
prek same embalaže itd. Vse to poteka že pred in tudi po preznamčenju.
- Strategija ukinitve (ang. sudden eradication strategy): je poteza hitre ukinitve stare in
uvedba nove oz. znatno spremenjene blagovne znamke. Pri tej metodi ni prisotnega
uvajalnega obdobja.
- Strategija prevzema (ang. counter – takeover strategy): deluje na principu odločitve, katera
znamka se bo obdržala in katera se bo ob prevzemu opustila. Gre za avtonomno odločitev
lastnikov znamk, ki so vpleteni v konkretni primer prevzema. Praksa kaže na to, da se v
večini primerov obdrži prav na novo prevzeta blagovna znamka.
- Strategija retroznamčenja (ang. retrobranding strategy): lahko opredelimo kot ponovno
rojstvo imena stare znamke podjetja. S to potezo se lastnik želi ponovno približati vsem
nekdanjim odjemalcem in pridobiti nove potencialne kupce.
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Kakšna je bila uspešnost preznamčenja, pa lahko po Davisu (2013) ugotovimo na podlagi
naslednjih kazalnikov: finančni kazalniki, kazalniki marketinškega načrtovanja, kazalniki
znamke, kazalniki potrošnikov, kazalniki ponudbe, kazalniki cene, kazalniki oglaševanja,
kazalniki direktnega marketinga, kazalniki digitalnih medijev, kazalniki distribucije in
kazalniki prodaje.
Po Millerju, Merrilleesu in Yakimovi (2014, 270) za merjenje uspešnosti preznamčenja
poznamo tri kazalnike: kazalnik uspeha pri poslovanju (kazalnik zajema dobičkonosnost,
prodajo in ugled organizacije), kazalnik približevanja zastavljenim ciljem in kazalnik dobrih
referenc na celoto oz. na specifičen del primera. Pozitivni rezultati se kažejo v dobrih rezultatih
kazalnikov.
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3

ZAZNAVANJE BLAGOVNE ZNAMKE IN NAKUPNE ODLOČITVE

V nadaljevanju je predstavljeno kupčevo zaznavanje blagovne znamke, posledično
(ne)zadovoljstvo z njo in zvestoba, ki se lahko do nje razvije (slika 6). Podrobneje bomo
opredelili tudi potrošniško in uporabniško izkušnjo, razlike med njima in njun obseg.

3.1

(Ne)zadovoljstvo porabnikov in (ne)zvestoba blagovni znamki

Slika 6: Ravni zvestobe blagovni znamki
Vir: Aaker 1991, 40.

Vsak posameznik, ki se z nakupno odločitvijo nekega produkta z njim tudi neposredno sooči,
si lahko ustvari občutek (ne)zadovoljstva z njim. To se odraža kot porabnikova sodba o
ustreznosti dejanske lastnosti v primerjavi s pričakovano. Kot temelj za tovrstno ocenjevanje je
seveda potreben standard, ki ga lahko porabnikova izkušnja presega ali se mu niti ne uspe dovolj
dobro približati (Oliver 1996, po Konečnik Ruzzier 2018, 19).
Na (ne)zadovoljstvo porabnikov imajo največji vpliv naslednji dejavniki (Barsky 1995, po
Konečnik Ruzzier 2018, 19):
- porabnikova pričakovanja,
- kakovost porabnikove izkušnje,
- porabnikove preference.
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Pričakovanja se delijo na dva sklopa. Poznamo nadzorovana pričakovanja in nenadzorovana
pričakovanja. Na prva imajo močan vpliv prav proizvajalci oz. ponudniki produktov. Določen
pristop k predstavitvi produkta ciljnemu trgu lahko pri potrošnikih vzbudi točno določena
pričakovanja, ki jih je tako torej mogoče namerno vcepiti v podzavest porabnikov. Seveda mora
organizacija ali proizvajalec izbrati ustrezen način tovrstnega obveščanja trga o lastnostih
njihovega produkta, njihovih prednostih, cenah in podobno. Med nenadzorovana pričakovanja
uvrščamo vplive konkurence, preference in želje potrošnikov in razna priporočila že izkušenega
dela populacije (Konečnik Ruzzier 2018, 19–20).
Zvestoba blagovni znamki za potrošnika pomeni predvsem skrajšan proces od izbire do nakupa.
Z blagovno znamko se obenem zagotavlja tudi izpolnitev določenih pričakovanj in dodana
vrednost, ki jo znamka kupcu vedno znova doprinaša. Indikator zvestobe kupca do blagovne
znamke je tudi njegovo ponavljajoče se odločanje za isto blagovno znamko. V kolikor se
tovrstno zaupanje zaradi neizpolnjevanja kupčevih pričakovanj podre, ga je težko ponovno
pridobiti nazaj (Rosenbloom 2007, 51–53).
Tudi po mnenju Damjana in Možine (2002, 144) je zvestoba kot pripadnost čemurkoli oz.
komurkoli izjemno bogata vrednota. Zvestoba blagovni znamki na eni strani predstavlja
zadovoljstvo kupca, na drugi pa sposobnost proizvajalca, da zazna in skozi svoje delovanje
upošteva potrebe trga. Lahko bi tudi rekli, da zvestoba proizvajalcu oz. njegovi blagovni znamki
utrjuje moč in sloves organizacije.
Na zvestobo blagovni znamki lahko vpliva več dejavnikov. Po mnenju nekaterih avtorjev lahko
to predpisujemo skupinama značilnosti potrošnika in značilnosti izdelka/storitve. Seveda vsako
izmed obeh skupin tvorijo svojevrstne značilnosti, ki jih bomo v nadaljevanju naloge tudi
podrobneje opredelili (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 276).

Slika 7: Model zadovoljstva porabnikov
Vir: Anderson in Fornell 1994, 247, po Konečnik Ruzzier 2018, 21.

3.1.1 Značilnosti potrošnika
Odjemalci lahko na trgu izbirajo med več različnimi blagovnimi znamkami. Za katero se bodo
na koncu odločili, je predvsem odvisno od zaznane vrednosti, ki jo potrošniku nudi blagovna
znamka. Ta vrednost predstavlja razliko med uporabno vrednostjo in stroški, ki nastanejo na
poti pridobivanja produkta (čas, tveganje in podobno). Skupno zadovoljstvo potrošnika nad
blagovno znamko daje njenemu proizvajalcu oz. ponudniku upanje za ponovni izbor in nakup
dotične znamke tudi v prihodnje (Snoj 2000, 29).
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Ne smemo trditi, da so koristi, ki jih nudijo blagovne znamke, samo funkcionalne narave.
Obstajajo tudi znamke, ki poosebljajo simbolni status oz. izražajo vrednote, s katerimi želijo
navzven nastopiti tudi določeni profili potrošnikov (De Chernatony 2002, 18).
Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 276) med značilnosti potrošnika, ki vplivajo na njegovo
zvestobo blagovni znamki, uvrščajo:
- Demografske značilnosti: so lahko merljive in se jih da enostavno ugotoviti. Gre za starost,
dohodek, zaposlitev in izobrazbo.
- Sociološke značilnosti: lahko oblikujemo na podlagi socialnih razredov, v katerih se
znajdejo ljudje sorodnih socialnih statusov (na podlagi izobrazbe, dela in prihodka). Ljudje
se želijo poistovetiti z določenim krogom ljudi in tako oblikovali pripadnost.
- Psihološke značilnosti: se pojavijo v zavesti vsakega posameznika. Kupci, ki ne želijo
tvegati, bodo v osnovi ostali bolj zvesti kot tisti, ki so naklonjeni tveganju.
Ko je govora o obnašanju potrošnika, lahko trdimo, da gre pri tem za proces, kjer se potrošnik
odloča kaj, kdaj, kje in od koga bo kupil nek proizvod oz. storitev. Kupčeve namere in
obnašanje sestavljajo telesno in duševno dejavnost, ki predstavlja odločilno vlogo za odločitev
v fazi nakupa. Proučuje se zaznavanje kupca na trgu, njegov odnos oz. interakcija z organizacijo
oz. proizvajalcem blagovne znamke (Damjan in Možina 1998, 5).
Po mnenju Schiffmana, Kanuka in Wisenblita (2010, 7) je obnašanje porabnika opredeljeno kot
nekakšno vedenje, ki se s strani porabnika kaže ob iskanju, nakupovanju, uporabljanju ali
opuščanju oz. vrednotenju produktov, za katere seveda pričakujejo, da bodo zadovoljili vse
njihove potrebe in ugodili vsem njihovim željam.
Tudi Kotler (1998, 180–184) navaja, da so osebne značilnosti potrošnika, ki odločilno vplivajo
na njegove nakupne odločitve, prav njegova starost, status (življenjski in finančni), slog
življenja pa tudi osebnost ter njegova samopodoba. Tudi preference kupca se na podlagi okusa
in spreminjajočih se potreb nenehno spreminjajo, saj se spreminja seveda tudi potrošnikovo
življenje, kar vsekakor vpliva na njegovo novo samopodobo in sprejete odločitve.
Vplivi na nakupno odločanje so po Kotlerju (2004b, 183) razdeljeni v štiri kategorije, in sicer
kulturni, družbeni, osebni in psihološki dejavniki.
-

-

Kulturni dejavniki: kultura in kulturni dejavniki pa tudi oblikovana subkultura (narodnost,
vera, rasna skupina in zemljepisna lokacija) in družbeni razred v nas predstavljajo skupek
vrednot, ki smo jih deležni že od samega začetka našega obstoja. Tudi znotraj same družbe
obstajajo določene razlike, ki se odražajo v razslojenosti, se pa vsi člani istega družbenega
sloja sorodno vedejo in gojijo sorodne vrednote (Kotler 2004b, 183).
Družbeni dejavniki: referenčna skupina posameznika je eden izmed dejavnikov, ki znotraj
družbene kategorije vpliva na njegova stališča in vedenje. Posameznik začne pripadati
določeni pripadnostni skupini, ki ga izpostavlja novostim splošnega vedenja, življenjskega
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-

-

sloga, samopodobe in prilagajanja. Slednje lahko vpliva tudi na njegovo izbiro blagovne
znamke na trgu (Kotler 2004b, 184).
Družina tudi predstavlja svojevrstno in hkrati prvo referenčno skupino vsakega
posameznika. Močan vpliv se najprej kaže v primarni družini, nato pa še v okolju, ki si ga
kot družino postavi posameznik sam. Sicer pa vsakdo deluje v več skupinah hkrati
(družinsko in poslovno življenje). Vsakemu posamezniku pripada nek status in ta vpliva
na njegov položaj v družbi. Temu primerno se bo na trgu odražal tudi posameznikov izbor
produktov in blagovnih znamk (Kotler 2004b 188–189).
Osebni dejavniki: med osebne značilnosti uvrščamo kupčevo starost, delo, ki ga ta opravlja,
finančni status, življenjski slog, samopodobo ipd. Življenjski slog odraža posameznikovo
vedenje v okolju, v katerem se nahaja, kakšna je njegova interakcija z njim in kakšni so
njegovi odzivi. Premoženjsko stanje pa narekuje izbiro produktov na trgu. Tu svoje dodajo
tudi razpoložljivost dohodkov, pogostost prilivov, kreditna sposobnost in navsezadnje tudi
nagnjenost posameznika k potrošnji oz. varčevanju. Človeka gradijo značilnosti, ki ga
združene v celoto opredeljujejo kot osebnost (Kotler 2004b 190–193).
Psihološki dejavniki: na psihološki del potrošniških odločitev posameznika vpliva
predvsem njegova motivacija, zaznavanje, učenje in prepričanja. Ko se pojavi potreba, ki
je lahko fiziološka ali psihološka, se lahko kasneje, če je dovolj intenzivna, spremeni v
motiv. Močna potreba posameznika motivira, da se nanjo odzove in reagira. Reakcija pa je
najpogosteje dejanje, ki vodi do zadovoljitve te potrebe. Med psihološke potrebe
najpogosteje uvrščamo prav potrebo po spoštovanju, priznanju in pripadnosti. Skozi
izkušnje se posameznik lahko marsikaj nauči, to sprotno učenje pa lahko vpliva na njegovo
nadaljnje ravnanje in sprejemanje odločitev. (Kotler 2004b 195–198).
Čeprav potrošniki danes komunicirajo z veliko več medijskimi vrstami, in to na bolj
nelinearne in krožne načine, se zdi, da gredo potrošniki pri svojih odločitvah še vedno skozi
zaporedje korakov ali faz, ko se odločajo za določeno blagovno znamko. Kot prvo čutijo
potrebo ali željo po splošni koristi, ki jo prinaša izbrana blagovna znamka. V svojo zavest
nato prikličejo blagovne znamke, ki bi jim to korist lahko nudile. Sledi selekcija blagovnih
znamk na tiste bolj zanesljive in kvalitetnejše. Potrošnik se nato pri sebi odloča o tem,
koliko je pripravljen plačati za produkt izbrane blagovne znamke in oblikuje oceno o
zadovoljstvu z uporabo artikla oz. storitve. Na slednje zagotovo vpliva tudi pogostost
nadaljnjih nakupov in zvestoba blagovni znamki (Batra in Keller 2016).
Je pa res tudi to, da ni vsak kupec, ki produkt kupi, tudi njegov uporabnik. Kupec opravi
nakup, plačnik daje vire za nakup, odločevalec vpliva na to, ali se bo nakup izvršil ali ne
ipd. Vse funkcije lahko pripišemo eni osebi, lahko pa je v vsaki fazi prisoten drug akter
(Vida idr. 2010, 4).
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Slika 8: Odziv nezadovoljnih kupcev
Vir: Kotler 1998, 200.

3.1.2 Značilnosti izdelka/storitve
Na podoben način, kot so bile predhodno opredeljene značilnosti potrošnika, so v nadaljevanju
naloge po besedah istih avtorjev (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 277) opredeljene tudi
značilnosti izdelka oz. storitve, ki ključno vplivajo na zvestobo blagovni znamki.
- Vrsta izdelka/storitve: odraža zvestobo kupcev prek prodornosti, ki jo ima na trgu. Veliko
zvestobe in naklonjenosti lahko dobijo tudi blagovne znamke produktov za vsakdanjo oz.
pogosto rabo.
- Vpletenost potrošnika v nakup: odraža potrošnikovo naklonjenost in pomembnost,
posledično pa seveda tudi zvestobo, ki jo kupec dobi pri določeni preizkušeni blagovni
znamki.
- Konkurenca: v osnovi zmanjšuje zvestobo eni blagovni znamki na račun razpršenosti
ponudnikov enakih produktov pod okriljem različnih blagovnih znamk. Določene
organizacije si tako lastijo več blagovnih znamk, ki ponujajo produkte v isti branži. Na tak
način si tveganje o (ne)prodaji ene blagovne znamke razpršijo na več njih.

3.2

Potrošniška izkušnja

Potrošniška izkušnja zajema vse interakcije, ki jih ima potrošnik s proizvajalčevo blagovno
znamko. Lahko se meri v splošni izkušnji, verjetnosti nadaljnje uporabe in verjetnosti
priporočanja drugim. V bistvu potrošniška izkušnja sovpada z uporabniško izkušnjo, vendar
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potrošniška izkušnja vsebuje nekatere vidike zunaj izdelka, ki jih uporabniška izkušnja ne
(Lowden 2014).
Dobra potrošniška izkušnja omogoča uporabniku/kupcu prijetno, strokovno in koristno
interakcijo s predstavniki organizacije/podjetja. Na splošno se potrošnik počuti pozitivno glede
splošne izkušnje, ki jo ima s to organizacijo, in vsem, kar je z njo povezano in ne le s produktom
blagovne znamke (Lowden 2014).
Pri prizadevanjih podjetja, da ustvari izjemno ali popolno izkušnjo strank, je potrebno
ustvarjanje izkušenj stranke upoštevati tako z racionalnega kot s čustvenega vidika. Podjetja,
ki se ukvarjajo z upravljanjem izkušenj s strankami, morajo skrbno pretehtati, katero od teh
dveh perspektiv želijo poudariti. Racionalna perspektiva lahko zajema prevladujoči poudarek
v poslovnem okviru, medtem ko je čustvena perspektiva lahko poudarjena v poslovnopotrošniškem kontekstu. Sprejetje ustrezne kombinacije teh perspektiv je pomembno za
številne organizacije. Dokazi kažejo, da podjetja realno ne ustvarjajo prav ogromno vrhunskih
izkušenj s strankami oz. vsaj ne v tolikšni meri, kot si podjetja morda sama predstavljajo. Na
primer, Meyer in Schwager povzemata raziskavo strank 362 podjetij, ki jo je izvedla družba
Bain & Company. Le 8 odstotkov jih je svoje izkušnje označilo za »boljše«; na drugi strani je
istočasno kar 80 odstotkov anketiranih podjetij povedalo, da so bile izkušnje, ki jih ponujajo, v
resnici »boljše«. To kaže na velik razkorak v dojemanju dobre oz. boljše potrošniške izkušnje
med podjetji in njihovimi kupci. Meyer in Schwager zaključujeta, da bi morala podjetja skupne
izkušnje strank in posledično zadovoljstvo strank razgraditi v njihove sestavne izkušnje (Meyer
in Schwager 2007, po Frow 2007, 91–92).
Poudarek je tudi na ustreznih merilnih orodjih, ki organizaciji oz. podjetniku pomagajo
upravljati in meriti izkušnje strank. Potrebno pa je tudi nadaljnje delo in trud organizacije, ki
raziskuje in razvija ustrezne meritvene kriterije za upravljanje izkušenj strank v različnih
kontekstih. Tu skoraj da ni enovitega recepta, ki bi opredeljeval standardno metodo za
doseganje tovrstnih ciljev. Guinness je npr. prepoznaven tudi po tem, da so njihove stranke
pomembne pri zagotavljanju vrhunske izkušnje, saj jo soustvarjajo skupaj z organizacijo.
Pomembno je to, da so pri organizaciji našli način, kako jih izkoristiti za sodelovanje in
obojestransko korist. Ko bodo podjetja začela svojo pot do ustvarjanja popolne izkušnje strank,
bodo imela veliko koristi od primerjave z drugimi podjetji, ki so že uspešno ustvarila izjemne
izkušnje strank (benchmarking) (Frow 2007, 100).

3.3

Uporabniška izkušnja

Uporabniška izkušnja obravnava ljudi, ki sodelujejo z uporabnikovim izdelkom, in izkušnje, ki
jih uporabnik prejme v tej interakciji. Uporabniška izkušnja se meri z meritvami, kot so stopnja
uspešnosti, stopnja napak, stopnja opustitve, čas za dokončanje naloge in podobno (Lowden
2014).
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Dobra digitalna uporabniška izkušnja uporabniku/kupcu omogoča, da iskano področje na
svetovnem spletu najde razmeroma hitro in enostavno, z lahkoto opravi želeno opravilo, z
lahkoto poišče tudi ostale koristne spletne strani (Lowden 2014).
Vse več strank oz. odjemalcev prisega na dobro uporabniško izkušnjo. Za mnoge od njih je taka
izkušnja celo pomembnejša od cene. Vlaganje v marketing in prodajo je seveda velikokrat
dražje kot ohranjanje zadovoljstva že pridobljenih klientov. V zadnjih letih je faktor dobre
uporabniške izkušnje uradno presegel vpliv faktorja cene in blagovne znamke na nakupne
odločitve ljudi. Dobro počutje uporabnika je tisto, kar lahko podjetniki povezujejo z zvestobo,
zato bi moralo biti prav to prvo vodilo in cilj vsake organizacije. Že metaforično lahko rečemo,
da si največkrat ne zapomnimo vsebine pogovora z neko osebo, si pa prav zato še kako dobro
zapomnimo občutke, ki so se pri nas ob tem vzbudili. Tudi trendi gredo v smeri, da se čedalje
več organizacij odloča za usmerjanje pozornosti ohranjanju dobrih in še boljših odnosov z
novimi in že obstoječimi strankami. Tudi ustanovitelji vodilnih blagovnih znamk so mnenja,
da se moramo kot podjetniki do uspeha prebiti na način osredotočanja na stranke, medtem ko
se mora konkurenca osredotočati na nas. Seveda so za tovrstno nalogo znotraj organizacije
zadolžene skupine posameznikov, ki skrbijo za stike s strankami, ki narekujejo smernice za
morebitne izboljšave. Kasneje se tem novostim skrbno sledi in jih izpopolnjuje ter meri
rezultate sprememb. Na koncu si je potrebno predočiti tudi rezultate, ki jih novosti, ki jih
uvajamo na trgu, pravzaprav prinašajo. Z namenom ustreči stranki in jo na tak način tudi
obdržati se mnogi poslužujejo metod, kot so pregledna spletna stran, brezplačna telefonska
številka, dosegljivost izven delovnega časa, preverjanje zadovoljstva ipd. Skrb za potrošnike je
torej nepogrešljiv proces, ki se ne sme nikoli prav zaključiti. Zatiskanje oči pred spremembami
in togost organizacije bo le še omajala zaupanje in dobro izkušnjo kupcev (Finance Pro 2018).
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4

RAZISKAVA VPLIVA SESTAVNIH DELOV BLAGOVNE ZNAMKE NA NJENE
KONČNE ODJEMALCE

V nadaljevanju sledi empirični del naloge, kjer smo pod drobnogled vzeli organizacijo ATech
elektronika, d. o. o. in njeno blagovno znamko Perles. Izvedli smo raziskavo, ki je na eni strani
temeljila na poglobljenem intervjuju s predstavnico podjetja ATech, na drugi strani pa z
anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili potencialnim odjemalcem oz. kupcem. Sprva
sledijo informacije o organizaciji, ki smo jih pridobili s pomočjo sekundarnih virov, nato pa
bomo na soroden način predelali tudi znamko Perles.

4.1

Predstavitev podjetja ATech elektronika, d. o. o.

Poslanstvo pri organizaciji ATech elektronika, d. o. o., je postavljanje novih trendov
uporabnikom na podlagi okolju prijaznih naprav. Zavedajo se, da lahko z inovativnimi in
trajnostnimi rešitvami izboljšujejo uporabniško izkušnjo in tako tvorijo tudi skrbno
izoblikovano vizijo podjetja (ATech 2020a).
Podjetniške vrednote (ATech 2020a):
- Inovativnost je lastnost, ki jo že skozi vsa leta skrbno negujejo. Hitra realizacija njihovih
produktov oz. idej ustvarja novo vrednost za kupce. Na stalne izboljšave uporabniške
izkušnje, ki je seveda ljudem in okolju prijazna v vseh svojih fazah, prav zagotovo vpliva
tudi nenehni osebni in profesionalni razvoj ter sprotno učenje zaposlenih.
- Kar pri kupcih oz. odjemalcih šteje, je tudi agilnost organizacije. Pri ATech elektroniki, d.
o. o., na vse kupčeve potrebe in želje odreagirajo hitro in optimalno. Kreirajo in obvladujejo
spremembe, ki so del njihovega vsakdana in so bistveni generator razvojnega uspeha.
- Odgovornost posameznih zaposlenih do rezultatov svojega dela, dela tima in organizacije
nasploh je spoštljiva manira/lastnost/vrednost, ki jo pri organizaciji živijo in prakticirajo
že od samega začetka delovanja.
- Timsko delo in partnerstvo se na podlagi korporativne kulture odraža v nastanku in
obstanku močnega podjetja. K vsemu pa pripomore tudi pozitivno delovno vzdušje in
dolgoročni partnerski odnosi z vsemi vpletenimi akterji v procesu delovanja organizacije.
- Zaupanje se pri ATechu v osnovi prične s samozaupanjem vsakega zaposlenega
posameznika. Jasna in odprta komunikacija pa poveže vse zaposlene, da lahko na
profesionalen in pristen način nastopajo tudi v kolektivu in med zunanjimi poslovnimi
partnerji.
- Zanesljivost je prav tako pohvale vredna manira/lastnost, ki se v poslovnem svetu kaže
predvsem v doslednosti pri opravljanju zadolžitev in kvaliteti izpeljanega dela. Tudi to
lahko tako opredelimo kot svojevrsten doprinos podjetju.
Generalni direktor (lastnik in ustanovitelj) organizacije ATech elektronika, d. o. o., je Davor
Jakulin. Kot vodilni mož podjetja pravi, da uspeh temelji na internem razvoju izdelkov in
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vztrajnem prizadevanju za inovacije in odličnost. S pomočjo medprocesnega nadzora se v
organizaciji lahko zagotavlja tudi najvišja možna kakovost. Pri organizaciji nenehno vlagajo v
najkvalitetnejšo opremo in procese prav z namenom, da bi vsem odjemalcem zagotovili
najboljše rezultate uporabe njihovih produktov (ATech 2020č).
Preglednica 2: Časovnica nastanka in razvoja podjetja ATech elektronika, d. o. o.
1990 Ustanovitev podjetja kot slovensko-švicarskega skupnega podjetja
1998 Zagon prve avtomatske SMT linije
2001 Certifikat kakovosti ISO 9001
2005 Priznanje »Naj podjetniška ideja«
Prva produktna platforma »Connectivity« programa
Razvojni laboratorij za motorske kontrole, opremljen s testnimi programi
2006 Instalacija in-circuit testne linije z letečimi sondami
2007 Certifikat ISO 14001.
2008 Tržna predstavitev prvega krmilnika FUMIS za kurilne naprave na biomaso
Uvrstitev med 101 najboljših zaposlovalcev v izboru »Zlata nit«
2009 Nagrada »Horus« za najbolj družbeno odgovorno podjetje v kategoriji srednje
velikih podjetij
2011 Priznanje »Hidden champion« za podjetje, ki uveljavlja najboljše poslovne
prakse
2013 Nagrada za najboljšo podjetniško idejo za proizvod »Florian«
2015 Nova dodatna SMT linija
2016 Prevzem sredstev in dejavnosti podjetja Perles
Vir: ATech 2020a.

Za razvoj vsakega podjetja je bistvenega pomena prav želja po izboljšavah in znanju,
neprestanemu raziskovanju in razvoju ter novih investicijah v proizvodnjo. V ATech
elektroniki, d. o. o., se zavedajo odgovornosti posameznika in družbe do okolja, v katerem
živimo, zato je njihova težnja usmerjena v delovanje, ki bo prijazno do okolja. Njihovo
poslanstvo, ki zajema področje tehnologije proizvodnje elektronskih naprav, konkretneje
priprave elektronskih komponent in montaže elementov ter preizkušanje in ohranjanje
delovanja modulov oz. celotnih naprav, se zavzema tudi za nudenje celovitih rešitev s
prevzemanjem odgovornosti s področja okoljevarstva (ATech 2020a).
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4.1.1 ATechova politika kakovosti
ATechova politika kakovosti se odraža v preseganju pričakovanj kupcev. To zagotavljajo z
ustrezno in želeno proizvodnjo kvalitetnih proizvodov, pred in poprodajnih storitvah in
svetovanju, kratkih dobavnih rokih in vsesplošni natančnosti. Z njihovimi odjemalci oz. kupci
vzpostavljajo tudi dolgoročni partnerski odnos na način, da skupaj načrtujejo nadaljnje
smernice. Pomembno vlogo ima tudi spodbujanje inovativnega razmišljanja in delovanja.
Njihove poteze v inovativnosti narekujejo aktualni tržni trendi v panogi. Visoko usposobljen
kader sledi svojim inovativnim sposobnostim in jih krepi do faze, ko nivo kakovosti produkta
zagotavlja pričakovanja kupcev. Ključno usmeritev v zagotavljanju ustrezne izobraženosti
zaposlenih zagotavlja vseživljenjsko učenje in aktivnost intenzivnega usposabljanja na vseh
potrebnih področjih. Mirovanje kreative ne doprinese k izboljšavam, zato se do odličnosti, ki si
jo želijo dosegati tudi v prihodnje, prebijajo skozi nenehno primerjanje z najboljšimi in
vodilnimi evropskimi organizacijami. Težnje ostajajo pri višji produktivnosti, optimalnih
stroških in vodenju politike kakovosti (ATech 2020a).

4.1.2 ATechova okoljska politika
S skrbnim planiranjem, izvedbo, preverjanjem in ukrepi si ATech prizadeva za visoko stopnjo
gospodarjenja z naravnimi viri, materialom in energijo. Zanimivo poslovanje znotraj koncepta
»3R« pomeni, da se osredotočajo na zmanjšano porabo (»Reduce«), ponovno uporabo
(»Reuse«) in recikliranje (»Recycle«). Kulturo takšnega principa delovanja so v organizaciji
uspeli implementirati pri vseh zaposlenih. Rezultati so več kot očitni (zmanjšanje količine
nevarnih komunalnih odpadkov, več ločeno zbranih frakcij odpadkov). Bistvenega pomena je
zmanjševanje verjetnosti okoljskih nesreč, ločeno zbiranje odpadkov ter racionalno izrabljanje
energentov, pri katerih je vpliv na okolje minimalen. Tudi iz razloga delovanja na okoljsko
občutljivem območju (območje zavarovanega vodnega vira) v organizaciji večjo mero
pozornosti posvečajo prav tovrstni varnosti delovanja njihove proizvodnje in minimalnega
onesnaževanja povezanega z njo. Vse ravnanje z okoljem na državni in lokalni ravni je podprto
tudi z ustrezno zakonodajo. Za okoljsko politiko so odgovorni zaposleni, zunanji partnerji in
vsi ostali, ki so zadolženi oz. vpleteni v okoljsko relevantne procese. Na tem področju poteka
tudi mnogo usposabljanj zaposlenih in jasno medsebojno komuniciranje vseh ravni podjetja.
Pri organizaciji so odprti tudi za sodelovanje z javnostjo. Skupaj z njo snujejo in iščejo
sprejemljive rešitve pri razvoju v prihodnosti. Na vse pobude in vprašanja se skozi delovanje
organizacije tudi aktivno odzivajo (ATech 2020a).

4.1.3 Razvoj napredne elektronike
Z razvojem napredne elektronike pri ATechu nudijo visokotehnološke, inovativne in
uporabnikom prijazne elektronske rešitve. Z vizijo oz. preoblikovanjem le-te v načrt, ki je
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postavljen na podlagi uporabnikovih ciljev, se pri organizaciji trudijo ugoditi vsaki naročnikovi
želji in zahtevi. Storitve zajemajo vse od področja oblikovanja in razvoja visokotehnoloških
elektronskih vmesnikov oz. krmilnikov motorjev do zaključene ideje, ki jo skozi načrtovanje
in koncepte pripeljejo do natančnih prototipov, kasnejše proizvodnje in poprodajne podpore na
trgu (ATech 2020b).

4.1.4 Storitve EMS
Pri ATechu se strokovnjaki dobro zavedajo, kako pomembni faktorji so cena, čas in tveganje.
Za optimizacijo nabavne učinkovitosti se mora zmanjšati tveganje, izboljšati cene in skrajšati
čas do prodaje. Slednji pogoji bodo izpolnjeni, ko bo zagotovljena tudi pravočasna izdelava.
Vse to je precej domače področje ATechovih strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje z
izdelavo elektronike in namenskih prototipov. Ves čas se ukvarjajo tudi s serijsko proizvodnjo
in logistiko ter izboljševanjem lastnosti proizvodov. Vse znanje skrbno plemenitijo že četrt
stoletja in skozi razvoj in sprotne izboljšave svojo pot usmerjajo v zagotavljanje tehnično
dovršene elektronike. Na poti od začetka do konca proizvodnega procesa pa strankam s
pomočjo naprednega informacijskega sistema brezskrbnost zagotavljajo prav skozi vpogled v
vse vmesne faze (ATech 2020c).
4.1.5 Tehnološke prednosti
S pomočjo inovativnih in najmodernejših tehnologij se lahko zagotovi maksimalen rezultat
dela. Organizacija nudi podporo številnim partnerjem, s katerimi deluje, in jim zagotavlja
razvoj in proizvodnjo elektronike. Odlikuje jih tudi ekspeditivnost, zato so postali zanesljiv
partner marsikateri industrijski blagovni znamki. Lastnosti produkta, ki ga bogati ATechov
elektronski sistem, se merijo v presežnikih: najhitrejši, najkvalitetnejši in najzmogljivejši.
Veliko težo pri poslovanju imajo tudi reference, ki si jih je organizacija skozi zgodovino
delovanja skrbno nabirala. Partnerji prisegajo na ažurnost poslovanja ATecha, njihovo
preseganje pričakovanj in konkurenčno moč. Zanje avtomatizacija predstavlja prihodnost,
povezovanje strank in pametna tehnologija pa kot nova sedanjost. Obenem ne pozabljajo niti
na mehki vidik poslovanja. Za boljši jutri vlagajo tudi v zaposlene, v njihovo znanje, razvoj in
napredek. Statistika kaže na približno 150 zadovoljnih strank oz. partnerjev s celotnega sveta
in več kot milijon sestavljenih tiskanih vezij na letni ravni (ATech 2020č).

4.2

Predstavitev blagovne znamke Perles

Dejavnosti podjetja Perles je 1. junija leta 2016 v celoti pridobila družba ATech elektronika, d.
o. o. (Perles 2021a).
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Sicer pa mineva že 85 let od nastanka blagovne znamke Perles v Švici. Bistvene prednosti, ki
odlikujejo orodja Perles, so vzdržljivost, ergonomija in izredno močni motorji. Skozi vsa ta leta
obstoja je Perles zagotovo pustil velik pečat v industriji. Prvo elektromehansko orodje, ki je
bilo ustvarjeno, je bila kotna brusilka Perles. Slednjo so razvili že davnega 1936. Na samem
začetku je bilo tovrstno delovno orodje precej težje in večje, kot to velja za današnje izvedenke
sorodnih produktov. Vseeno je za tisti čas to pomenilo presežek strojništva (Perles 2021b).
Stoletno poslanstvo pri Perlesu je pospeševanje poslovanja njegovih uporabnikov in krepitev
strasti do dela. S takim načinom delovanja ostajajo zvesti inženiringu. So pa tudi ekološko
usmerjeni, saj je skrb usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in k ohranitvi
naravnih virov. Z znamko Perles in njenimi orodji, ki so v celoti razvita in izdelana v Sloveniji,
zadovoljujejo nišne potrebe vseh obdelovalcev betona, kovine in lesa. Vsa orodja poganjajo
motorne enote, ki so prav tako del domače proizvodnje, ki izpopolnjujejo znamko, s katero
ostajajo glavni partner veletrgovcem in malim podjetjem v več kot dvajsetih državah po svetu
(Perles 2021b).
Pri Perlesu se trudijo v celoti sprejeti in upoštevati politiko EU, ki se nanaša na krožno
gospodarstvo. Glavni cilj te politike je zaščititi zdravje evropskih državljanov in ostalih živih
organizmov. Bistvena težnja pa ostaja pri izdelavi trajnih, trajnostnih in inovativnih električnih
proizvodov (Perles 2021a).
Preglednica 3: Perles skozi čas
1936 Rudolf Weber v Pieterlenu v Švici ustanovi podjetje Perles.
1951 Perles je prvo podjetje na svetu, ki je razvilo visokohitrostni kotni brusilnik.
1960 Združitev s podjetjem Iskra Kranj (slovenskim proizvajalcem) ter razvoj in
izdelava prvih dvojno izoliranih industrijskih vrtalnikov.
1964 Nagrada za industrijsko oblikovanje iz leta 1964 LGA – Zentrum Form, Stuttgart
za model EVS-06/II.
1976 Ustanovitev podjetja v Ekvadorju.
1982 Perles celotno proizvodnjo preseli v Slovenijo.
2000 Razvoj prvih prenosnih mešalnikov na trgu v sodelovanju s poslovnim partnerjem.
2001 Prenosni mešalniki so prejeli nagrado iF Design Award.
2002 Razvoj najmočnejšega kotnega brusilnika (2.700 W) na trgu.
2008 Industrijski oblikovalec Ernest Bevc je prejel nagrado oblikovalca leta za svedre
PSB 9.
2012 Perles Innovation – patentirana sklopka Perles – podaljša življenjsko dobo svedrov
do petkrat.
Vir: Perles 2021b.

V nadaljevanju (preglednica 4) je predstavljeno nekaj statističnih vrednosti, ki se nanašajo
predvsem na dosedanje poslovanje blagovne znamke Perles. Blagovna znamka, polna bogatih
izkušenj in lovorik, ki se še vedno lahko pohvali z zavidanja vrednim letnim poslovanjem,
ostaja zvesta sama sebi.
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Preglednica 4: Perles v številkah
Proizvodna zmogljivost: 80.000 kosov/leto
85 let izkušenj na B2B trgu

40 let izkušenj z zasebnimi blagovnimi znamkami

1. razviti prenosni mešalnik

1. razviti visokohitrostni kotni brusilnik

Razviti najmočnejši kotni brusilnik

Vir: Perles 2021b.

Sicer pa se pri Perlesu ponašajo s širokim spektrom ponudbe orodij, kot so kotni brusilniki,
kotni polirniki, kotni rezkalniki, krožne žage, brusilniki betona, diamantni vrtalniki, premi
brusilniki, industrijski vrtalniki, mešalniki, natančni vrtalniki, nadrezkarji, vibratorji betona,
zidni rezkarji in še mnogo več (Perles 2021b).
Vsa Perles orodja so do 10-krat bolj učinkovita kot ostala pnevmatska orodja, saj je učinkovitost
stisnjenega zraka slednjega le 5 %, medtem ko ima stroj znamke Perles kar 60 % učinkovitost.
Primerna so za delo v vseh neugodnih pogojih (vlaga in dež) (Perles 2021a).
Pri Perlesu so si v 85. letu obstoja v industriji elektronike in orodij privoščili osvežitev grafične
podobe. Tehnično gledano gre pri novi podobi oz. logotipu znamke za tri črke »P«, ki se vrtijo
in poosebljajo Delta zvezdo, predstavljajo odprtost za vse spremembe in poziv za dvig tržnega
potenciala. Preoblikovana vizualna identiteta organizacije oz. blagovne znamke se prilagaja
trendom in inovativnosti v inženirstvu in tržni komunikaciji (Perles 2021a).

Slika 9: Predhodni in obstoječi logotip Perles
Vir: Perles 2021c.

4.3

Intervju s predstavnico ATech elektronika d. o. o.

Na podlagi poglobljenega intervjuja s predstavnico podjetja ATech elektronika d. o. o., gospo
Eleno Beškovnik, smo na osnovi primarnega pridobivanja virov prišli do zanimivih informacij,
tako o podjetju samem kot tudi o njihovi blagovni znamki.
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Glavni mejnik sega v leto 1936, ko je bila v Švici ustanovljena blagovna znamka Perles. Leta
1982 se je proizvodnja preselila v Slovenijo, natančneje v Šenčur pri Kranju. Od leta 2016 je
Perles v lasti podjetja ATech elektronika, d. o. o., s sedežem podjetja v kraju Bač pri Materiji.
Trenutno je proizvodnja motorjev še vedno locirana v Kranju, v Materiji, na sedežu podjetja
ATech, pa poteka končno sestavljanje strojev. Znamka je imela skozi zgodovino kar nekaj
vzponov in padcev, dogajali so se razni prevzemi podjetja, ki seveda niso vedno samo pozitivno
vplivali na delovanje organizacije oz. na sam ugled blagovne znamke. Podjetje je bilo s strani
ATecha odkupljeno v stečaju in ponovno postavljeno na noge. Perles danes velja za zanesljivo
in močno blagovno znamko in točno tak pristop oz. vodilo so ubrali tudi pri ATechu samem.
Blagovna znamka Perles je zaščitena na območju EU. V veljavi pa zaenkrat ostaja tudi trenutna
in še vedno aktualna zaščita nekdanjega lastnika blagovne znamke na ozemlju Južne Amerike
(Peru). Slednja zapade leta 2025, po tem obdobju pa bodo, kot navajajo pri podjetju, o obnovitvi
zaščite pod svojim lastništvom na istem geografskem območju razmišljali tudi pri ATechu.
Če se dotaknemo vizualnega dela, lahko ugotovimo, da logotip blagovne znamke Perles
ponazarja trojni »P«, kar izhaja iz: Perles - Power to professionals. Močno in profesionalno
orodje je tako namenjeno dolgotrajni uporabi. Prepoznavni znak oz. logotip je bil zamenjan
letos, pri menjavi pa so pazili tudi na to, da ne bi premočno posegali v samo osebnost znamke,
ohranila se je tudi sporočilnost, ki jo podajajo skozi moč, trajnostno naravnanost in
profesionalnost njihove blagovne znamke. Vso ideologijo želijo do uporabnikov prenesti tudi
prek kreiranih video vsebin, ki jih dosledno objavljajo na njihovih spletnih platformah. Za
tovrstni namen promocije so uporabili že stare in kultne Perlesove rekvizite, katerim so
ponovno vdahnili življenje. Poleg tega želijo z video vsebinami v obliki video vodičev vsem
uporabnikom ponuditi napotke za samostojno popravilo raznih blažjih okvar na njihovih
proizvodih.
Sprememba logotipa ni premočno posegla v samo osrčje blagovne znamke Perles. O
preznamčenju oz. rebrandingu pri organizaciji zaenkrat še ne razmišljajo in si ga trenutno niti
ne želijo, manjšo vizualno dopolnitev pa utemeljujejo kot dejstvo, da so s tovrstno spremembo
želeli zgolj izpostaviti ključne lastnosti znamke, zato ta poteza naj ne bi bila boleča za prav
nobenega izmed njihovih že obstoječih in novih kupcev.
Pri podjetju ATech skrbijo tudi za sodobne trende prodaje. Stranke si lahko samostojno
naročajo izdelke neposredno od proizvajalca na njihovi spletni strani, cene proizvodov so v
spletni trgovini transparentne in ugodnejše kot kupljene prek prodajnikov.
Poprodajna podpora, nudenje servisnih storitev in rezervnih delov ter tehnična pomoč strankam
so le nekatere izmed glavnih poprodajnih storitev podjetja ATech. Tudi slednje tvori dobro
uporabniško izkušnjo. Uigran tim nudi odgovore na vsa vprašanja, ki se strankam porajajo pred,
med in po nakupu. Vzpostavljajo tudi model »staro za novo« za vsa električno bazirana orodja,
posebnost politike poslovanja pa je tudi dejstvo, da ne uporabljajo in ne razvijajo baterijskega
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programa orodij. Baterijski vložki namreč niso v skladu s trajnostnim razvojem oz. politiko
odgovornosti do okolja, ki jo vodijo pri ATechu.
So eden izmed dveh proizvajalcev, ki na trgu ponujajo »low voltage« proizvode, ki temeljijo
izključno na delovanju stroja pri neposrednem priklopu na električno omrežje (uporaba brez
baterijskih vložkov). Gre se za nišno tržišče, kjer so zelo dobro zastopani. Direktiva o nizki
napetosti v osnovi zagotavlja, da električna oprema znotraj določenih napetostnih mej nudi
visoko raven zaščite za evropske državljane in v celoti izkorišča enotni trg. Dobro oblikovana
distribucijska mreža daje možnost za posredno poslovanje tudi na tujih tržiščih (B2C
poslovanje).
Kljub temu da so s prevzemom znamke obdržali tudi veliko predhodno zaposlenih, se pri
grajenju blagovne znamke in nadaljnjem razvoju ter procesu ustvarjanja obračajo tudi na mnoge
nekdanje zaposlene sodelavce. Pri svojih odjemalcih iščejo informacije o tehničnih lastnostih
novih proizvodov, ki bi si jih trg želel. Lahko rečemo, da zahteve zakonodaje dopolnjujejo z
željami kupcev.
Tipičnega uporabnika oz. odjemalca bi lahko opredelili kot potrošnika, ki je mali obrtnik
(profesionalec na področju) in pri katerem prihaja tudi do prenosa tradicije med generacijami.
Gre torej za uporabnike, ki do Perlesovih proizvodov gojijo čustveno navezanost. Mlajše
generacije potrošnikov so v veliki večini podedovale delovne stroje znamke Perles. Med večje
kupce pa z vidika B2B poslovanja uvrščamo ladjedelnice, s katerimi je vzpostavljen tudi sistem
rednega sodelovanja z vidika servisiranja strojev.
Lastnost blagovne znamke bi lahko na osnovni švicarskega porekla opredelili kot zaupanja
vredno, ki tako obenem deluje tudi kot zelo zanesljiva, močna in trajnostno usmerjena.
Korist blagovne znamke lahko podrobneje opredelimo na funkcionalno in čustveno. Pri Perlesu
ne iščejo cenejših materialov, da bi na ta način znižali ceno na trgu, pač pa prisegajo na kvaliteto
in ji ostajajo zvesti že ves čas poslovanja. Uporabnik ima tako zaradi nekoliko višjih cen v
primerjavi s konkurenco občutek večje funkcionalne koristi. Na podlagi dolgoletne uporabe
Perlesovih proizvodov in skozi njihovo predajanje iz roda v rod se v uporabnikih prebuja tudi
čustvena navezanost in korist.
V organizaciji ATech bi lahko trdoživost celotnega kolektiva opredelili kot primarno lastnost
oz. osrednjo vrednoto, po kateri se podjetje ravna. Direktor je ogledalo za vse zaposlene.
Vztrajnost in trud se pri poslovanju izplačata, kar dokazujejo tudi s ponovno oživitvijo blagovne
znamke. V organizaciji vlada dobra informiranost vseh zaposlenih, kar dokazuje tudi delo
kadrovske službe, ki je med zaposlene vpeljala interno glasilo. Slednje služi informiranju
zaposlenih, medsebojno sodelovanje pa se kaže tudi v nudenju pomoči in podpore med delavci.
Trdijo, da je zadovoljen zaposlen najboljši ambasador blagovne znamke.
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Osebnost blagovne znamke bi lahko opredelili oz. jo lahko poosebili kot lik starejšega
možakarja, ki ima večletne izkušnje, poganjata pa ga moč in surovost. Niso vodilni v svoji
branži, kot npr. lev, ki predstavlja kralja živali, lahko pa si privoščijo nišne lovorike (»low
voltage« sistem) in na račun svoje majhnosti organizacije tudi precejšnjo fleksibilnost, ki
hvaležno služi hitremu prestrukturiranju in prilagoditvi morebitnim izrednim razmeram na trgu.
Med storitve EMS sodijo storitve razvoja in proizvodnje produktov, ki v osnovi niso njihova
last oz. blagovna znamka. Na željo naročnika lahko ponudijo enak proizvod, kot si ga v osnovi
že sami lastijo, le da bo ta nekoliko prilagojen naročnikovim potrebam in željam. Gre za
outsourcing razvoja in proizvodnje, ki ga za naročnika opravlja ATech. Lastništvo in potek
nadaljnjega poslovanja s tem proizvodom je stvar dogovora in pogodbe med ATechom in
naročnikom. Slednje sovpada z določitvijo trgov in posledično preprečevanjem neposrednega
konkuriranja.

4.4

Opredelitev in predstavitev vzorca raziskave

Raziskava temelji na osnovi raziskovalnih vprašanj, ki smo jih opredelili na samem začetku
naloge. Zanimajo nas elementi blagovne znamke, ki odločilno vplivajo na njen nakup in
zvestobo s strani njenih uporabnikov, razlogi za dobro uporabniško izkušnjo in proizvajalčeve
metode za namen doseganja konkurenčne prednosti.

4.4.1 Metode pridobivanja in analize podatkov
Podatki za to študijo so bili pridobljeni po kvalitativni in kvantitativni metodi raziskovanja.
Nestrukturiran ali globinski intervju je pogovor z intervjuvancem, pri katerem je v naprej
določena zgolj tema pogovora, o kateri se nato prosto in svobodno razvija pogovor (Bregar
2005, 82). Globinski intervju ima načeloma nestrukturirano (lahko pa delno strukturirano)
formo. Njegovo trajanje je običajno med 30 in 60 minutami. Po mnenju nekaterih raziskovalcev
gre za učinkovito metodo pridobivanja informacij, saj lahko med pogovorom vsak udeleženec
prosto izraža svoje misli in tako ni nihče podvržen omejitvam in pritiskom pri podajanju svojega
pogleda, mnenja in stališča. (Mumel 1998).
Po tovrstni metodi, metodi poglobljenega intervjuja, smo tako del raziskave s pomočjo
spletnega orodja za video konferenco opravili s predstavnico podjetja ATech elektronika, d. o.
o.
Na drugi strani smo primarne podatke zbirali tudi s pomočjo metode anketnega vprašalnika.
Našo ciljno populacijo so predstavljali vsi polnoletni državljani RS. Anketa je bila dosegljiva
na spletni povezavi. Bazo anketirancev smo pridobili prek različnih metod oglaševanja spletne
povezave ter s pomočjo delitve le-te na različnih portalih in spletnih straneh socialnih omrežij.
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Pravilno izpolnjene anketne vprašalnike smo na koncu obdelali s pomočjo opisne statistike in
odgovore tudi grafično ponazorili. Pri določenih vprašanjih smo se neposredno dotaknili
blagovne znamke Perles (to so vprašanja št.: 1, pogojno vprašanje 1.1, 2 in 8). Slednja vprašanja
so nam razkrila odgovore vezane na neposredno poznavanje omenjene blagovne znamke, njeno
uporabo oz. uporabo njenih proizvodov s strani kupcev in reakcijo anketirancev na evolucijski
tip preznamčenja Perlesa (sprememba logotipa). Preostali sklop vprašanj pa se ne neposredno
veže na blagovno znamko Perles, pač pa na splošen koncept dojemanja blagovne znamke kot
take. Vprašanja se dotikajo uporabniške oz. potrošniške izkušnje, preferenc potrošnikov glede
načina nakupovanja in vplive na njihovo nakupno odločitev, različnih tipov virov informacij o
produktih, ki jim potrošniki najbolj zaupajo, ko je govora o določeni blagovni znamki ter
splošnega dojemanja koncepta preoblikovanja blagovne znamke oz. njenega preznamčenja. S
to skupino vprašanj smo opisno ponazorili splošne ugotovitve v relaciji potrošnik – blagovna
znamka. Poleg prej omenjenih sklopov vprašanj pa so v anketnem vprašalniku in pod opisom
vzorca, ki sledi, prisotna tudi vprašanja demografske narave, s katerimi smo ustrezno tolmačili
spol, status, starost in izobrazbo anketirancev. Anketa je bila aktivna natanko mesec dni in za
anketirance popolnoma anonimna.

4.4.2 Opis vzorca
Anketni vprašalnik smo namenili vsem polnoletnim državljanom Republike Slovenije. Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v prvi polovici leta 2021 v
Sloveniji zabeleženih 1.734.767 polnoletnih prebivalcev (SiStat 2021). V bazo smo skupno
pridobili 909 enot, od tega je bilo pravilno izpolnjenih 269 anket. Anketa je bila aktivna od 9.
6. 2021 do 9. 7. 2021.
Kot je razvidno iz grafa (slika 10), je bilo med 265 anketiranci 58 % žensk in 42 % moških.

Slika 10: Spol anketirancev
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Med osemnajstim in tridesetim letom smo imeli 100 anketirancev, 98 jih je bilo starih med
tridesetim in petdesetim letom, le 70 pa je bilo takih, ki so bili stari nad petdeset let (slika 11).
Skupno število je tako znašalo 268 anketirancev.

Slika 11: Starost anketirancev
Glede stopnje izobrazbe (slika 12) so v ospredje stopili vsi, ki so dokončali višjo, visoko ali
univerzitetno izobrazbo. Takih anketirancev je bilo 129, kar znaša 48 % vprašanih. Sledijo jim
ljudje z dokončano srednješolsko izobrazbo (96 anketirancev oz. 36 % vprašanih). Manjšinski
del populacije pa sodi med ljudi z dokončano specializacijo ali strokovnim magisterijem (20
ljudi oz. 7 %), znanstvenim magisterijem oz. doktoratom (16 vprašanih oz. 6 %) in osnovno
šolo (7 anketirancev oz. 3 %).

Slika 12: Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev
Glede statusa anketirancev so rezultati razkrili, da je največ med njimi prav zaposlenih (163
vprašanih, kar znaša 61 %). Sledijo sodelujoči s statusom študenta, upokojenci, samozaposleni
in nezaposleni (slika 13).
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Slika 13: Status anketirancev
4.5

Analiza rezultatov ankete

Na prvo vprašanje, ki se neposredno navezuje na blagovno znamko Perles (»Ali ste že slišali
za blagovno znamko Iskra oz. Perles?«), je odgovorilo 268 anketirancev. Kar 78 % oz. 209 vseh
vprašanih je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, 22 % oz. 59 vprašanih pa omenjene blagovne
znamke ne pozna oz. zanjo še ni slišalo. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je blagovna znamka
Perles oz. nekdanja Iskra med anketirano populacijo razmeroma dobro prepoznavna (slika 14).

Slika 14: »Ali ste že slišali za blagovno znamko Iskra oz. Perles?«
Za vse anketirance, ki so pri prvem vprašanju odgovorili pritrdilno, je sledilo vprašanje, ki se
je glasilo »Če ste pri prvem vprašanju odgovorili z »da«, s čim jo povezujete? (V nasprotnem
primeru izberite možnost »ne poznam.«)«. Med ponujenimi odgovori jih je večina odgovorila
s pravilno možnostjo – z elektromehanskim orodjem. Slednjih je bilo kar 80 % oz. 202
anketiranca (slika 15).
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Slika 15: »Če ste pri prvem vprašanju odgovorili z »DA«, s čim jo povezujete? (V
nasprotnem primeru izberite možnost »Ne poznam«.)
Naslednje vprašanje je bilo »Katero od spodaj naštetih orodij si lastite?«. Med ponujenimi
odgovori se je nahajal nabor uradnih artiklov blagovne znamke Perles, ki je naveden tudi kot
prodajni asortima na njihovi spletni strani. Prednjačijo lastniki kotnega brusilnika, krožne žage
in mešalnika. Skoraj polovica (49 %) vprašanih si ne lasti nič od navedenega. Pod druge opcije
pa nekateri anketiranci navajajo tudi sesalnike in orodje za nego zelenice (slika 16).

Slika 16: »Katero od spodaj naštetih orodij si lastite?«
Sledilo je vprašanje »Katera različica logotipa Vam je ljubša?«. V predogled smo postavili staro
in prenovljeno različico logotipa blagovne znamke Perles (slika 9). Izmed vseh 265
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anketirancev, ki je odgovorilo na to vprašanje, jih je večina izbrala novejšo različico logotipa.
Takih je bilo 222 oz. 84 %. Ostalih, ki prisegajo na staro podobo logotipa (v črni izvedbi), pa
je bilo 43 oz. 16 % (slika 17).

Slika 17: »Katera različica logotipa Vam je ljubša?«
Z naslednjim vprašanjem, ki je istočasno tudi prvo iz nabora vprašanj o potrošnikovem
splošnem dojemanju katerekoli blagovne znamke, smo želeli preveriti »Kaj po Vašem mnenju
tvori dobro uporabniško oz. potrošniško izkušnjo?«. Med podanimi odgovori, med katerimi so
jih anketiranci lahko izbrali več, se je večina anketirancev (239 anketirancev, kar znaša 90 %)
odločila (tudi) za ponujeno možnost, ki označuje brezhibnost proizvoda oz. zelo majhno/nično
stopnjo napak. Sledijo tisti, ki jim je pomemben (tudi) hiter odzivni čas. Čim krajši čas, ki ga
uporabnik zapravi za pridobitev določene koristi proizvoda. Slednjih, ki so se odločili (tudi) za
drugo možnost, je bilo 41 % oz. 108 anketirancev. Najmanjši odstotek anketirancev (20 % oz.
54 anketirancev) pa se je odločil (tudi) za možnost, ki označuje pomembnost oz. korist nudenja
pomoči uporabnikom 24/7. Kot druge možnosti, ki so na tem področju tudi pomembne, so
nekateri vprašani izpostavili tudi preglednost informacij o izdelku, razmerje kakovosti v
primerjavi s ceno in preprostost uporabe proizvoda (slika 18).

Slika 18: »Kaj po Vašem mnenju tvori dobro uporabniško oz. potrošniško izkušnjo?«
Na vprašanje »Na kakšen način najpogosteje kupujete produkt določene blagovne znamke?« je
odgovorilo 266 anketirancev. Zanimalo nas je, ali se večina odloča za posredne ali neposredne
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poti nakupovanja. Večina anketirancev (202 anketiranca oz. 76 %) je takih, ki nakup želenega
proizvoda opravi posredno prek prodajnikov. 60 ljudi oz. 23 % nakup opravi neposredno na
proizvajalčevi spletni strani oz. spletni trgovini. So pa nekateri izpostavili tudi dejstvo, da je
tovrstna odločitev odvisna predvsem od tipa proizvoda. Za nakup nekaterih izdelkov je osebni
stik s prodajalcem v osnovi nujna poteza, saj na to vpliva predvsem narava proizvoda (slika
19).

Slika 19: »Na kakšen način najpogosteje kupujete produkt določene blagovne znamke?«
Pri naslednjem vprašanju smo od anketirancev želeli pridobiti vrednotenje faktorjev, ki
potencialno vplivajo na njihovo nakupno odločitev. »Z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni
pomembno; 5 – zelo je pomembno) ocenite, kaj vpliva na vašo nakupno odločitev dotične
blagovne znamke«. Faktorja kakovosti in preteklih izkušenj imata na kupca v primeru odločanja
za nakup artikla najvišji vpliv. Sledijo še cena, akcije in popusti, ugled blagovne znamke,
trajnostna naravnanost blagovne znamke ter privlačnost embalaže in logotip. Kot dodatno so
nekateri izpostavili še vpliv porekla proizvoda, dolžino garancije, dostopnost rezervnih delov,
poreklo proizvoda in podobno (slika 20).

Slika 20: »Z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno) ocenite,
kaj vpliva na vašo nakupno odločitev dotične blagovne znamke.«
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Na podoben način kot pri prejšnjem vprašanju smo tudi tokrat želeli pridobiti vrednotenje, a
tokrat vrednotenje virov informacij o izdelkih, ki imajo pomembno funkcijo pri njihovih
kupcih. Vprašanje se je glasilo »Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo
je pomembno), kateri viri informacij o izdelkih oz. o blagovni znamki so za vas pomembni.«
Večina jih prisega na lastne izkušnje in na mnenja prijateljev, znancev in družine. Sledijo
faktorji strokovne literature in virov, spletne strani, tiskani mediji in TV. Nekateri so kot
dodatno možnost odgovora navedli tudi vpliv dobrega prodajnega svetovalca (slika 21).

Slika 21: »Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno),
kateri viri informacij o izdelkih oz. o blagovni znamki so za vas pomembni.«
Pri naslednjem vprašanju (slika 22) nas je zanimalo »Ali sprememba celotne grafične podobe
Vaše priljubljene blagovne znamke (logotip, slogan, ime itd.) vpliva na Vaše dojemanje
blagovne znamke?«. Prednjačili so odgovori tistih anketirancev, na katere tovrstna sprememba
nima nikakršnega vpliva in so zato kot odgovor izbrali možnost, ki pravi: »Ne, tovrstna
sprememba nima nobenega vpliva name.«. Takih anketirancev je bilo kar 163 oz. 62 %. Na
drugi strani pa je 102 anketirancev oz. 38 % takih, ki so dovzetni na spremembo grafičnih
elementov blagovne znamke in so na podano vprašanje odgovorili z »Da, s tovrstno spremembo
se spremeni tudi moj pogled na znamko.«.

Slika 22: »Ali sprememba celotne grafične podobe Vaše priljubljene blagovne znamke
(logotip, slogan, ime itd.) vpliva na Vaše dojemanje blagovne znamke?«
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4.6

Ugotovitve in predlogi

Na samem začetku smo zastavili določena raziskovalna vprašanja. Sprva nas je zanimalo, kateri
elementi blagovne znamke odločilno vplivajo na nakup in zvestobo s strani njenih uporabnikov.
Analiza naše raziskave je pokazala, da spremembe, ki se na blagovni znamki pojavijo na njenih
vidnih elementih, nimajo pretiranega vpliva na uporabnikovo odločitev za nakup produkta in
njegovo uporabo. Tudi dejstvo, da je za uporabnike v veliki večini povod za nakup produkta
določene blagovne znamke prav njena kakovost, daje vedeti, da je pravo bistvo precej globje
od vidnega. Sama privlačnost embalaže in logotip ter drugi vidni elementi so tako pristali na
repu lestvice faktorjev, ki vplivajo na nakupne odločitve.
Seveda pa ne gre zanemariti niti dejstva, da sta vplivna moč in vloga vidnih oz. nevidnih
elementov blagovne znamke zagotovo odvisni tudi oz. predvsem od narave samega produkta.
Pri blagovni znamki Perles gre namreč za elektromehansko orodje, kjer pred samo estetiko
proizvoda prodira predvsem funkcionalna lastnost izdelka oz. katerakoli druga lastnost, ki ni
ravno del vidnih elementov blagovne znamke. Slednje gre pogojevati tudi kategoriji
uporabnikov oz. potrošnikov Perlesovih produktov.
Če se za trenutek oddaljimo od dotične obravnavane blagovne znamke in se npr. dotaknemo
pomena vidnih elementov blagovne znamke določene vrste vina, lahko kaj hitro ugotovimo, da
je prav etiketa eden izmed glavnih atributov steklenice vina, ki ga potrošnik na njej najprej
opazi. Etiketa naj bi, v tem primeru, odražala vsebino steklenice skozi kakovost vina. Etiketa
predstavlja prvo interakcijo potrošnika s proizvodom in je zato opredeljena kot zelo pomemben
faktor pri poslovanju v vinarski industriji. Profesor, ki je obenem tudi oblikovalec na Akademiji
za likovno umetnost, Ranko Novak trdi, da je moč in vloga etikete vinske buteljke še posebej
izrazita takrat, ko potrošnika ne moremo enačiti z vinskim strokovnjakom in se tako za svoj
nakup odloča predvsem na podlagi vizualnih elementov proizvoda (barva steklenice, vinski
zamašek, etiketa…) in seveda tudi njegove cene (Matejčič 2003, 21).
Po mnenju avtorjev (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 72–74), ki ju uvodoma povzemamo,
obstaja med vidnimi in nevidnimi elementi blagovne znamke tesna korelacija in zato imajo tako
eni kot drugi izjemno pomembno vlogo pri prepoznavnosti blagovne znamke. Vsa kultura in
vrednote blagovne znamke se morajo tako uspešno povezovati z njenim imenom in logotipom.
Le na tak način se bo na račun vizualnega dela blagovne znamke nakupni proces zvestega kupca
uspešno skrajšal, njegova pričakovanja pa bodo, zahvaljujoč dobremu ozadju in ostalim
nevidnim elementom blagovne znamke, ostala presežena.
Embalaža in ostali vidni elementi blagovne znamke imajo po mnenju Veryzerja (1999, 522)
veliko podzavestnih vplivov na potrošnika. To dejstvo so dokazale tudi številne raziskave, ki
so bile na to temo v svetu opravljene že leta nazaj.
Lahko bi rekli, da je opredeljevanje stopnje pomembnosti elementov blagovne znamke zelo
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specifično področje, ki ga tako ni možno enoznačno definirati. Na prodornost vidnih oz.
nevidnih elementov, ki sestavljajo določeno blagovno znamko, lahko tako vpliva tudi način
nakupa potrošnika. Pri impulzivnem nakupovanju se lahko za določen artikel zagotovo
odločimo že samo na podlagi prvega vtisa, ki ga dobimo ob pogledu nanj. V tem primeru je
izgled proizvoda zagotovo izredno pomemben vplivni dejavnik.
Pri raziskovalnem vprašanju, ki se nanaša na dobro uporabniško izkušnjo izbrane blagovne
znamke in na to, kaj tako izkušnjo pravzaprav tvori, so rezultati opravljene raziskave pokazali,
da je brezhibnost proizvoda in njegova nična oz. zelo majhna stopnja napak tisto, kar v resnici
pri večini uporabnikov zares šteje. Proizvajalec se mora, ne glede na znamko, tako posvetiti
kvaliteti pred kvantiteto. Slednje so pokazali tudi rezultati raziskave, ki smo jo opravili. Živimo
v obdobju, ko je vsesplošna kvaliteta produktov izredno cenjena lastnost oz. vrlina in tega se
dobro zavedajo tudi pri ATechu. Že sama ubrana strategija trajnostne naravnanosti in trdne
tradicije vliva priokus kvalitete njihovih proizvodov. Dolga življenjska doba in izredno majhna
stopnja napak Perlesovih izdelkov kupce vodi v zaupanje in zvestobo znamki. Po opravljenem
intervjuju smo izvedeli tudi, da gre v veliko primerih za večgeneracijsko posedovanje
elektromehanskih orodij Perles, ki se tako prenašajo iz roda v rod. Tu bi lahko vzporednico
potegnili tudi z dejstvom, ki sta ga izpostavila Damjan in Možina (2002, 144), ki pravita, da
zvestoba blagovni znamki predstavlja tako zadovoljstvo kupca kot sposobnost proizvajalca, da
zazna in skozi svoje delovanje upošteva potrebe trga.
Pri ATechu se ponašajo s kvaliteto, ki jih odlikuje že samo na podlagi porekla oz. izvora njihove
blagovne znamke oz. proizvodov. Konkretno lahko za ATech, na podlagi kvalitativne in
kvantitativne raziskave potrdimo, da gre na področju merjenja uporabniške izkušnje za sožitje
med vložki proizvajalca in dodano vrednostjo, ki jo je deležen uporabnik. Minimalno stopnjo
napak proizvodov pa pri ATechu odpravljajo z nudenjem hitrih in učinkovitih servisnih storitev,
ki temeljijo na trajnostni naravnanosti, saj se poslužujejo odprave napak na že uporabljenih in
obstoječih proizvodih. V duhu trajnostne naravnanosti poslovanja proizvode po odpravi
nevšečnosti ohranjajo na trgu oz. v nadaljnji uporabi že obstoječih potrošnikov. Dosedanjim
dobro utečenim servisnim storitvam bi, po našem predlogu, lahko pri ATechu dodali še fazo
med uporabnikom in proizvajalcem, ki bi služila enostavnejšemu in predvsem hitrejšemu
odkrivanju okvar na proizvodih že pri samem uporabniku. To bi bilo izvedljivo s pomočjo
razvite aplikacije za pametne naprave, ki bi bila povezljiva s sistemom posameznega orodja.
Doprinos bi bil viden predvsem v ažurnosti obveščanja potrošnika o stroškovni vrednosti
popravila okvarjenega dela, hitrejši pretočnosti informacij med potrošnikom in proizvajalcem
(glede jasno in konkretno definiranih servisnih storitev, ki bi jih bilo potrebno opraviti v
določenem primeru) in potencialno tudi v samozadostnosti uporabnika, da lahko manj zahtevne
servisne storitve, na podlagi jasne opredelitve okvare s pomočjo omenjene aplikacije, opravi
tudi sam.
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Iz slednjih ugotovitev, ki opredeljujejo dobro uporabniško izkušnjo, si lahko začrtamo
pomembne iztočnice, ki vodijo k dobri potrošniški izkušnji. Vsak zadovoljen uporabnik bo
namreč na podlagi dobre uporabniške izkušnje produkt nekega proizvajalca priporočal tudi
ostali zainteresirani javnosti. Znano pa je tudi to, da se dobra potrošniška izkušnja meri prav v
splošni izkušnji, verjetnosti nadaljnje uporabe in seveda verjetnosti priporočila produkta
drugim. Na podlagi zapisanega menimo, da je za vsakega proizvajalca zato pomembno, da gradi
na specifični lastnosti svoje blagovne znamke (odvisno od branže), torej na tem, kar ga na trgu
odlikuje. S slednjim bo tako zadovoljil uporabnika in sprožil verižno reakcijo, ki bo vodila vse
širše in širše, ter vzbudila interes splošne javnosti in skozi priporočila posledično tvorila dobro
potrošniško izkušnjo.
Kot zadnje raziskovalno vprašanje so nas zanimale metode, ki jih proizvajalec uporablja za
namen doseganja konkurenčne premoči na trgu. Glede tega lahko rečemo, da pri ATechu stavijo
na trajnostno naravnanost, ki jih odlikuje že vrsto let poslovanja. Velika zahvala za tak doprinos
pri poslovanju podjetja gre tudi dobremu razvojnemu inženiringu organizacije, saj je prodajni
asortima zasnovan po principu dolgotrajne uporabe, tudi ko je govora o orodjih Perles, ki so
namenjena profesionalni uporabi. Nudenje strokovne pomoči uporabnikom (prek spleta in
osebno) in rednih ter zanesljivih servisnih storitev se odraža v zanesljivosti dolgotrajnega
delovanja proizvodov in same trdnosti blagovne znamke. Vse več vlaganj s strani proizvajalca
pa je zaznati tudi v nudenju javnih virtualnih napotkov za uporabnikovo samostojno popravilo
njihovih proizvodov. Po mnenju predstavnikov podjetja so to ključne lastnosti, ki jih na trgu
ločujejo od drugih. Njihov adut je tudi »low voltage« asortima, kjer pa ne poznajo prav veliko
tekmecev v branži. Hiter tempo življenja narekuje hitre spremembe, zato od množice izstopa
tisti, ki lahko kljubuje času in vztraja v brezhibnosti delovanja.
Veliko manevrskega prostora za ATech ostaja na področju poslovanja na tujih trgih. Z
mednarodnimi zaščitami bi lahko podjetje svoje poslovanje razširilo tudi izven meja domovine
in tako svojo ponudbo uveljavljalo tudi pri širši populaciji. Menimo, da ima pri tem kar veliko
prednosti, ena izmed njih je prav zagotovo poreklo, saj so švicarski proizvodi poznani kot
kvalitetni, odlikuje pa jih tudi sloves natančnosti.
In prav slednja poteza, nastop na tujih trgih, predstavlja pomemben izziv in metodo za
doseganje večje prepoznavnosti in razširitve poslovanja podjetja ATech. Slednje bi lahko
realizirali tudi s promocijo na svetovnem spletu v obliki video predstavitvenih vsebin na
obleganih socialnih kanalih, kjer bi tovrstni vplivneži pod drobnogled vzeli proizvode blagovne
znamke in njihovo uporabo, prednosti in lastnosti tako na svojevrsten način uprizarjali širši
javnosti. Prav tovrstna metoda bi lahko bila hibrid med tradicijo blagovne znamke in
sodobnostjo, v kateri živimo.
Priporočila glede nadaljnjega poslovanja organizacije gredo tako v smeri kompromisov med
sedanjostjo in prihodnostjo. Glede na izsledke opravljene raziskave, pa lahko rečemo, da bi se
bilo v prihodnje smiselno osredotočiti in v proces delovanja podjetja vpeljati koncept »staro za
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novo«. Na podlagi trdoživosti proizvodov in medgeneracijskega prenosa orodij Perles bi slednji
in v osnovi že dobro splošno poznan manever še intenzivneje vplival na ohranjanje tradicije
poslovanja podjetja ATech in blagovne znamke Perles.
Dodatna metoda, ki bi jo na tem mestu pri organizaciji lahko vpeljali, je tudi aktivno
ozaveščanje javnosti o trajnostni naravnanosti. Glede na trenutno uspešno poslovanje
organizacije in sodelovanje z mnogimi naročniki, kot zunanji izvajalec razvoja in proizvodnje,
bi lahko v svoje poslovanje vključili tudi svojevrstna predavanja in delavnice in s tako potezo
dokončno zaobjeli vso teorijo in prakso, ki jih spremlja skozi obstoj in delovanje na trgu. Za
voljo podkrepitve tega področja pa bi lahko tako svoj nabor proizvodov v maksimalni meri
opremili s še več materiali, ki krepijo in skrbijo za naše okolje. Metodi »low voltage« bi tako
lahko dodali še atribut, ki bi zajemal skrb za uporabo naravi prijaznih materialov povsod tam,
kjer bi bilo slednje seveda možno realizirati. Marsikaj se lahko v osnovi sliši kot neizvedljivo,
vendar menimo, da se v sodobnem poslovnem svetu da premikati meje mogočega in povezati
tuja si področja z namenom skupne blaginje.
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5

ZAKLJUČEK

Blagovne znamke nas že vrsto let obkrožajo na vsakem koraku. Tako kot je razlikovanje od
konkurence na trgu pomembno za samega proizvajalca blagovne znamke, pa je jasna
diferenciacija znamk pomembna tudi za vse njene uporabnike. Vsaka zgodba ima dve plati,
zato je jasno, da bodo morda proizvajalčeva vlaganja v znamko obrodila sadove, ki bodo
izraženi v povečanem povpraševanju po njegovem produktu, po drugi strani pa se lahko
proizvajalčev trud pri kupcu odraža v popolnoma drugi smeri (kot popolnoma nepomemben
faktor).
V magistrskem delu smo na začetku opredelili zgodovino, postopek registracije in identiteto
blagovne znamke. Predstavili smo tudi postopek oblikovanja nove in preoblikovanja že
obstoječe blagovne znamke. Seveda pa je za uspešnost blagovne znamke ključnega pomena
tudi odjemalec oz. potrošnik. Slednji na trgu zaznava blagovno znamko na podlagi njenih
gradnikov (vidnih in nevidnih elementov), ki nato tvorijo (dobro) potrošniško in uporabniško
izkušnjo. Tako kot ima vsak izdelek oz. storitev svoje posebnosti, pa lahko raznolike značilnosti
zaznamo tudi pri potrošnikih.
Osnovni namen magistrskega dela je bil tako raziskati, kaj dominantno vpliva na prepoznavnost
in zaznavanje blagovne znamke in predstavitev njenih sestavnih delov. Raziskava služi tudi za
nadaljnje usmeritve proizvajalca glede poslovanja z blagovno znamko. Ugotovili smo namreč,
da so za uspešno zaznavanje blagovne znamke na trgu zaslužni vsi njeni gradniki. Možnosti, ki
so na tem področju še odprte in zrele za nadaljnjo raziskavo, pa se kažejo predvsem pri iskanju
novih metod za doseganje kupčeve pozornosti.
V empiričnem delu magistrske naloge so prikazani rezultati dveh raziskav. Prvo raziskavo, ki
smo jo opravili s pomočjo poglobljenega intervjuja s predstavnico podjetja ATech elektronika
d. o. o., ki si lasti blagovno znamko Perles, smo izvedli z namenom ugotovitve načina delovanja
organizacije pri grajenju njihove blagovne znamke. Izvedeli smo, kakšno je bilo njihovo
delovanje skozi čas, kaj so njihova vodila in načrti za prihodnost. Na drugi strani pa nam je
raziskava v obliki anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili javnosti, prinesla odgovore na
vprašanja, kaj je pri blagovni znamki tisto, kar v očeh odjemalcev zares šteje. Poskušali smo
potegniti vzporednice med raziskavama in s sklepnimi ugotovitvami potencialno približati
proizvajalčeve in potrošnikove poglede tudi na nekoliko bolj oddaljenih točkah. Ugotovili smo,
da je blagovna znamka Perles razmeroma dobro poznana in tudi to, da so njene dosedanje
dopolnitve s strani javnosti dodobra sprejete. Nenazadnje pa naloga služi tudi kot vir informacij
in podjetju nudi predogled nad sinergijo med proizvajalcem in končnim uporabnikom, ter
njunim sobivanjem na trgu. To bi lahko opredelili kot dodano vrednost naloge in koristno vodilo
skozi nadaljnje poslovanje organizacije. Biti moramo drzni pri snovanju nečesa novega in
uslišati spremembe, ki nam jih narekuje trg. Skozi tradicijo blagovne znamke moramo vedno
izražati sebe, le tako bomo lahko na trgu vedno edinstveni in pristni.
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Priloga 1
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
Sem Andrej Gobina, študent magistrskega študijskega programa Inoviranje in podjetništvo na
UP Fakulteti za management v Kopru. Vljudno Vas naprošam, da si vzamete nekaj minut časa
in izpolnite anketo, ki je pred Vami, ter mi tako pomagate pri moji magistrski nalogi z naslovom
»Osnovna sestava in zaznavanje izbrane blagovne znamke pri uporabnikih«.
Cilj ankete je ugotoviti, kakšno je uporabnikovo zaznavanje blagovnih znamk na trgu.
Anketa je anonimna, zato vas prosim za iskrene odgovore.
Hvala za Vaš čas in lep pozdrav.
1. Ali ste že slišali za blagovno znamko Iskra oz. Perles?
a) Da
b) Ne
1.1 Če ste pri prvem vprašanju odgovorili z »da«, s čim jo povezujete. V nasprotnem primeru
izberite možnost »ne poznam«.
a) Z živilskimi izdelki
b) S konfekcijskimi artikli
c) Z elektromehanskim orodjem
d) Z avtomobilskimi deli
e) Drugo: __________
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Katero od spodaj naštetih orodij si lastite? (Možnih je več odgovorov).
Kotni brusilnik
Kotni polirnik
Kotni rezkalnik
Krožna žaga
Brusilnik betona
Diamantni vrtalnik
Premi brusilnik
Industrijski vrtalnik
Mešalnik
Natančni vrtalnik
Nadrezkar
Vibrator betona
Zidni rezkar
Nič od navedenega
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o) Drugo: __________

a)
b)
c)
d)

Kaj po Vašem mnenju tvori dobro uporabniško oz. potrošniško izkušnjo? (Možnih je več
odgovorov).
Brezhibnost proizvoda (zelo majhna/nična stopnja napak)
Hiter odzivni čas. Čim krajši čas, ki ga zapravimo za pridobitev določene koristi proizvoda
Nudenje pomoči uporabnikom 24/7
Drugo: __________

4.
a)
b)
c)

Na kakšen način najpogosteje kupujete produkt določene blagovne znamke?
Prek proizvajalca (njegova običajna ali spletna trgovina)
Prek prodajnikov (običajna ali spletna trgovina)
Drugo: __________

5.

Z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno) ocenite, kaj vpliva
na vašo nakupno odločitev dotične blagovne znamke:

3.

FAKTOR
Cena
Kakovost
Privlačnost
embalaže
in
logotip
Trajnostna
naravnanost
blagovne znamke
(skrb proizvodnje
za okolje)
Ugled blagovne
znamke
Pretekle izkušnje
Akcije in popusti
Drugo:

Sploh
ni
pomembno
1
1

2
2

Ni niti pomembno,
niti nepomembno
3
3

4
4

Zelo
pomembno
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Ni pomembno

Pomembno
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Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno; 5 – zelo je pomembno), kateri viri
informacij o izdelkih oz. o blagovni znamki so za vas pomembni:

6.

FAKTOR
Lastne izkušnje
Prijatelji, znanci
in družina
TV
Tiskani mediji
Spletne strani
Strokovna
literature in viri
Drugo:

Sploh
ni
pomembno
1

2

Ni niti pomembno,
niti nepomembno
3

4

Zelo
pomembno
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

Ni pomembno

Pomembno

Ali sprememba celotne grafične podobe Vaše priljubljene blagovne znamke (logotip,
slogan, ime itd.) vpliva na Vaše dojemanje blagovne znamke?
a) Ne, tovrstna sprememba nima nobenega vpliva name.
b) Da, s tovrstno spremembo se spremeni tudi moj pogled na znamko.
7.

8. Katera različica logotipa Vam je ljubša?
a) 1.
b) 2.

9. Spol:
a) Moški
b) Ženski
10.
a)
b)
c)

Starost:
18‒30 let
30‒50 let
nad 50 let

11. Dokončana stopnja izobrazbe:
a) Osnovna izobrazba
b) Srednja izobrazba
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c) Višja, visoka ali univerzitetna izobrazba
d) Specializacija ali strokovni magisterij
e) Znanstveni magisterij ali doktorat
12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Status:
Študent
Zaposlen
Samozaposlen
Nezaposlen
Upokojenec
Drugo: __________

Priloga 2
VPRAŠALNIK ZA INTERVJU S PREDSTAVNICO PODJETJA ATECH
ELEKTRONIKA, D. O. O.
1.

Predstavite zgodovino blagovne znamke Perles: prevzem, spremembe poslovanja,
dopolnitve in razvoj ter (pre)oblikovanje blagovne znamke skozi čas ipd. Od kdaj je
znamka pravno zaščitena? Za katero geografsko območje je blagovna znamka uradno
registrirana, zakaj ste se tako odločili ter kakšna je vizija te blagovne znamke?

2.

Vidni (ime, logotip, slogan, domena) in nevidni elementi (vrednote, kultura, identiteta,
podoba, razum, odnosi, osebnost, dodana vrednost…) blagovne znamke Perles – kaj
pomenijo in od kod ideje? Na katere atribute (sestavne dele) blagovne znamke pri Vaši
organizaciji še posebej stavite in kaj je tisto, na kar so Vaši odjemalci še posebej dovzetni
(na kaj prisegajo)?

3.

Kaj po Vašem mnenju tvori dobro uporabniško izkušnjo Vaših produktov?

4.

Katere metode, kot proizvajalec, uporabljate za namen dosega konkurenčne premoči na
trgu in kako so le-te učinkovite ter kakšen je njihov doprinos?

5.

Rebranding oz. preznamčenje: da ali ne – in če da – kdaj oz. v katerem primeru bi se zanj
odločili?

6.

Na kakšen način Vaša organizacija vključuje odjemalce v grajenje blagovne znamke oz.
ali sploh jih?

7.

Kateri so po Vašem mnenju atributi Vaše blagovne znamke?

8.

Katere so ključne lastnosti Vašega tipičnega potrošnika? Gradniki identitete blagovne
znamke – kako bi znamko Perles opredelili skozi naslednje gradnike: lastnosti blagovne
znamke, koristi blagovne znamke, vrednote blagovne znamke, kultura blagovne znamke,
osebnost blagovne znamke in uporabnik blagovne znamke.

