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POVZETEK 

Živimo v globalnem času, kjer se nenehno spreminja način razmišljanja, poslovanja, 

komuniciranja in hkrati s tem se spreminjamo tudi mi sami. Pomembno je naše osebno ter 

poslovno komuniciranje in osnovni namen magistrske naloge je bil izvesti empirično 

raziskavo in ugotoviti, kako slovenska podjetja izvajajo marketinško komuniciranje za 

istospolno usmerjene potrošnike. Izidi raziskave so pokazali, da strategija marketinškega 

komuniciranja podjetij vpliva na obnašanje istospolno usmerjenih potrošnikov. Slovenska 

podjetja nimajo dovolj dobro izdelane strategije marketinškega komuniciranja za istospolno 

usmerjene potrošnike. Slovenska podjetja prav tako ne ločijo istospolnih potrošnikov po spolu 

(ženska-ženska, moški-moški) in se še ne zavedajo dovolj tržnega potenciala nove segmentne 

skupine na slovenskem trgu. 

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, istospolno usmerjeni potrošniki, 

strategija, homoseksualnost. 

 

SUMMARY 

We live in a global time, where the way of thinking, business activities, forms of 

communication are constantly changing and at the same time we are changing too. Our 

personal and business communication is very important. The primary aim of my master's 

thesis was to carry out an empirical research and determine how Slovenian companies 

implement marketing communication for homosexual consumers. The results of the research 

showed that the strategy of marketing communication of companies affects the behaviour of 

homosexuals’ consumers. The Slovene companies do not have an enough well-elaborated 

strategy of marketing communication for homosexual consumers. Slovenian companies also 

do not distinguish homosexual consumers by gender (female-female, male-male) and are not 

yet sufficiently aware of the market potential of the new segment group on the Slovenian 

market. 

Keywords: marketing, marketing communications, homosexual consumers, strategy, 

homosexuality. 
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1 UVOD 

V prvem delu smo predstavili obravnavan namen in teoretična izhodišča s področja 

marketinga, marketinškega komuniciranja, marketinškega spleta, istospolne usmerjenosti, 

marketinga in marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike. Nato smo 

opredelili namen in cilje magistrske naloge ter formirali hipoteze. V zadnjem delu smo 

predstavili metode raziskovanja teoretičnega in empiričnega dela ter načina obdelave 

podatkov. 

1.1 Opis raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč  

Živimo v globalnem svetu, kjer je vse na dosegu roke le v nekaj minutah ali sekundah - 

informacije, dogodki, ideje, izdelki in storitve, ki se bliskovito in hitro širijo po svetu s 

pomočjo ITK tehnologije. Zgodovina, sedanjost in prihodnost se med seboj prepletajo ter 

podirajo ali pa ustvarjajo nove tabuje. Hitro in burno prihaja do gospodarskih, političnih ter 

podnebnih sprememb, vse to pa se odraža v našem vsakdanjem življenju.  

Osrednja vloga marketinga v podjetju izhaja iz dejstva, da je marketing proces, preko katerega 

družba ustvarja vrednost za svoje izbrane stranke. Marketinška strategija vključuje dve glavni 

dejavnosti: 

1. določa želeno pozicioniranje izdelka ali storitve na ciljnem trgu; 

2. določa načrt trženjskih aktivnosti za doseganje želenega cilja (Silk 2006, 3). 

  

Keegan in Schlegelmilch (2001, 7–9) navajata, da marketing sestavljajo tri osnovna načela: 

ustvarjanje vrednosti v očeh potrošnikov, ustvarjanje konkurenčne prednosti z definiranjem in 

osredotočenost za doseganje čim večje vrednosti za potrošnika.  

Lambin (2000, 4–5) piše o treh dimenzijah, ki sestavljajo koncept marketinga: 

1. akcijska dimenzija (promocija, oglaševanje) s pomočjo katerih se veča tržni delež; 

2. analitična dimenzija (analize trga, napovedi), s katerimi ugotavljamo želje potrošnikov; 

3. kulturna dimenzija, poslovna filozofija podjetja. 

 

Tradicionalni marketinški splet ima 4 P-je, ki jih podjetja uporabljajo za doseg svojih 

marketinških ciljev na trgu: 

1. izdelek (angl. Product), 

2. cena (angl. Price), 

3. promocija (angl. Promotion) in 

4. prostor (angl. Place) (Baker 2003, 287). 

Učinkovita bodo tista podjetja, ki bodo varčno in ustrezno zadovoljila potrebe potrošnikov in 

z njimi učinkovito komunicirala (Kotler 2003, 98–100). 
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Devetak (2007, 89–93) pravi, da ni pomembno ali marketinški splet obravnavamo kot 4 P-je 

ali 7 P-jev, saj je danes poslovno okolje mnogo bolj zahtevno in razvito. Sedaj so pomembne 

inovacije, informacije, servisi, psihološke sestavine in komuniciranje izdelka ali storitve, ki 

jih ponujamo na ciljnem trgu. 

Marketinško komuniciranje je del marketinškega spleta in ga sestavljajo: oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in neposredno trženje (Kotler 2003, 

596). 

Pelsmacker in Geuens (2004, 3) poudarjata, da marketinško komuniciranje zajema celotno 

komuniciranje podjetja s svojimi ciljnimi skupinami, promovira podjetje kot celoto, svoje 

storitve in izdelke na trgu. 

Sodobno komuniciranje danes poteka vedno hitreje, ravno zaradi informativno- 

komunikacijskih kanalov, ki se vsak dan razvijajo in nadgrajujejo. Informacije in mnenja 

potrošnikov se zelo hitro širijo s pomočjo socialnih portalov, kot so Facebook, Twitter, 

YouTube, iskalnik Google in ravno to je ključno, kar morajo današnje marketinške ekipe 

podjetij upoštevati in čemur morajo slediti na svojem delovnem mestu. Morajo komunicirati s 

svojimi potrošniki, jim slediti in uporabljati njihove informacije v korist podjetja, s tem pa 

hkrati zadovoljevati potrebe svojih potrošnikov.  

Na globalnem trgu se podjetja vsak dan znova borijo za svoj tržni delež, potrošnike in 

poskušajo osvojiti nove potrošniške skupine. Ena največjih oziroma močnejših in tudi 

relativno hitro rastočih potrošniških skupin so prav istospolno usmerjeni posamezniki oziroma 

homoseksualno usmerjeni posamezniki.  

Izraz homoseksualnost je v 19. stoletju prvi uporabil madžarski prevajalec in borec za 

človekove pravice Karl Maria Benkert (Kuhar 2001, 55).  

V tem stoletju je psihiatrija začela s proučevanjem homoseksualne osebe, ki jo je označila kot 

nenormalno, bolno in potrebno zdravljenja. Danes vemo, da homoseksualnost ni duševna 

bolezen in prav tako ni razvojna motnja. Ameriško psihološko združenje je leta 1973 

odstranilo homoseksualnost s seznama duševnih bolezni. Vsak posameznik ima svoje razloge 

za svojo spolno usmerjenost (Lutes 2007, 7). 

Že od leta 1980 so velika ameriška podjetja, kot so Subaru Cars, Tanqueray Gin, American 

Express, Financal Advisors, začela vlagati v marketinške kampanje za istospolno usmerjene 

potrošnike. Med tem časom so bila druga podjetja v strahu, da bodo izgubila svoje zveste 

potrošnike, če bodo vlagala v marketinške aktivnosti za istospolno usmerjene potrošnike. Od 

leta 1980 pa do danes se je marketinško komuniciranje spremenilo iz stigmatiziranja in 

izogibanja istospolno usmerjenim potrošnikom k vzpostavitvi trga z novo nišo istospolno 

usmerjenih potrošnikov. Ameriška podjetja so se v svojih strategijah do istospolno usmerjene 
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populacije preusmerila v treh fazah:  

1. sijoča (angl. shining) leta 1980,  

2. radovednost in strah leta 1990 (angl. curiosity and fear), 

3. zasledovanje v letu 2000 (angl. pursuit) (Oakenfull 2013, 80).  

Marketing istospolno usmerjenih je najbolj intenzivno izvajan v ZDA, saj je ameriški trg 

izdelkov za istospolne partnerje ocenjen na skupno vrednost več kot 835 milijard ameriških 

dolarjev (Oakenfull 2013, 80).  

Istospolno usmerjeni potrošniki so v današnjem svetu pravzaprav ena od najbolj donosnih 

ciljnih skupin zaradi relativno visokih dohodkov, odstotka razpoložljivega dohodka v 

celotnem dohodku in tudi značilnih vzorcev potrošnje. Revija Business Insider magazine 

navaja naslednje podatke: 

- istospolno usmerjena skupnost ima kar 23 % višje gospodinjske prihodke kot srednji 

razred Američanov na splošno ter za 24 % več kapitala v svojih domovih,  

- samo v preteklem letu so istospolni potrošniki potrošili 30 % več za počitnice in 40 % 

več jih je kupilo nov mobilni pametni telefon v preteklem letu (Parker 2013).  

Ravno sedaj je priložnost za podjetja, da sama ali v povezavi z drugimi podjetji na trgu začno 

usmerjati svoje marketinško komuniciranje v smeri novega segmenta potrošnikov – 

istospolno usmerjenih potrošnikov. 

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je bil proučiti domačo in tujo strokovno literaturo marketinga, 

marketinškega komuniciranja, marketinškega spleta in marketinga za istospolne potrošnike, 

opraviti empirični del strategije marketinškega komuniciranja slovenskih podjetij za 

istospolno usmerjene potrošnike in kako jo izvajajo v svojih poslovnih aktivnostih.  

Cilji raziskave so bili: 

1. proučiti vlogo in pomen marketinga, marketinškega komuniciranja in marketinško-

komunikacijskega spleta; 

2. proučiti značilnosti, vlogo in pomen istospolnega partnerstva; 

3. proučiti značilnosti, vlogo, pomen in specifičnosti marketinga, marketinškega 

komuniciranja in marketinško-komunikacijskega spleta pri istospolno usmerjenih  

partnerjih; 

4. v empiričnem delu je predmet raziskave: strategija marketinškega komuniciranja za 

istospolno usmerjene potrošnike v slovenskih podjetjih ter kako jo izvajajo v svojih 

poslovnih aktivnostih. 

V empiričnem delu smo preverili naslednje hipoteze:  
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Hipoteza 1: Strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje istospolno 

usmerjenih potrošnikov.  

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Regresijski model, pri katerem so bile neodvisne 

spremenljivke tiste, ki so definirale marketinško komuniciranje, odvisni pa so bili različni 

vidiki obnašanja istospolnih potrošnikov.  

Hipoteza 2: Slovenska podjetja nimajo dovolj dobro izdelane strategije marketinške 

komunikacije za istospolno usmerjene potrošnike.  

Hipotezo smo preverili z T-testom za en vzorec (On Sample T Test). 

Hipoteza 3: Istospolno usmerjeni potrošniki dajejo prednost podjetjem, ki znajo zadovoljiti 

specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-ženska, moški-moški).  

Hipotezo smo preverili z metodo ANOVA. V prvem koraku smo z metodo združevanja v 

skupine - Cluster analiza - združili podjetja v različne skupine, glede na odnos do istospolnih 

potrošnikov. V drugem koraku smo z metodo ANOVA raziskali, kako se spremenljivke 

marketinškega komuniciranja razlikujejo glede na ustvarjene skupine.  

1.3 Metodologija 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo z metodo kompilacije in deskripcije raziskovali 

sekundarne vire domače in tuje strokovne literature (Zelenika 2000, 338–339).  

V empiričnem del magistrske naloge smo informacije in podatke zbrali s pomočjo 

kvantitativne metode raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 111). Za zbiranje 

informacij in podatkov smo uporabili vprašalnik. Vprašanja so bila zaprtega tipa na 5-

stopenjski Likertovi lestvici in vprašalnik je bilo potrebno v celoti izpolniti. Anketirali smo 

istospolno usmerjene osebe obeh spolov, različnih starosti v RS. Anketiranje je potekalo po 

neposredni povezavi na spletnem portalu. Anketiranci so bili v celoti seznanjeni z namenom 

raziskave, zagotovljena jim je bila anonimnost. Statistične podatke smo analizirali s pomočjo 

programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS. V celoti je na vprašalnik 

odgovorilo 120 oseb. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Raziskava je temeljila na naslednjih vsebinskih in metodoloških predpostavkah:  

- predpostavljali smo, da so strategije marketinga, marketinškega komuniciranja in 

marketinškega spleta pomembne za uspešno poslovanje podjetij; 

- predpostavljali smo, da postaja segment istospolnih potrošnikov vedno bolj pomemben za  

uspešno poslovanje podjetij; 
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- predpostavljali smo, da istospolno usmerjeni potrošniki postajajo tudi za slovenska 

podjetja zelo pomemben tržni segment. 

Raziskava je temeljila na naslednjih vsebinskih in metodoloških omejitvah: 

- omejitev pri raziskovanju občutljive osebnostne usmeritve;  

- omejen dostopnost do strokovne literature o istospolno usmerjenih potrošnikih; 

- omejeno pridobivanje zadostnega števila odgovorov istospolne populacije; 

- posploševanje ugotovitev raziskave ni možno, ker vzorec ni dovolj reprezentativen. 
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2 MARKETING  

V strokovni marketinški literaturi zasledimo različne definicije marketinga, vendar se večina 

avtorjev sklicuje na globalno marketinško združenje (American Marketing Association). 

Združenje opredeljuje marketing kot proces načrtovanja in izvedbe, oblikovanja cen, 

promocije in distribucije idej, izdelkov in storitev, za ustvarjanje izmenjav na trgu. 

Oglaševanje in promocija igrajo pomembno vlogo pri obveščanju potrošnikov o izdelku ali 

storitvi podjetja in prepričevanju o lastni sposobnosti, da zadovoljijo potrebe in želje 

potrošnikov (Belch in Belch 2007, 7). 

Po Schultzu (2003, 12) se je marketing razvil v 50. oziroma 60. letih prejšnjega stoletja v 

industriji na osnovi proizvodnje, distribucije, cenovne politike in promocije - osnovni 4P. 

Ena izmed definicij marketinga pravi, da ekonomski proces in marketing povezujeta 

proizvodnjo in potrošnjo. Številne ostale poslovne dejavnosti pa omogočajo, da izdelki ali 

storitve prehajajo od proizvajalca do porabnika v določenem časovnem obdobju, na pravo 

mesto ob konkurenčni ceni (Devetak 2007, 16). 

Kotler (2004, 9) pojem marketing predstavlja kot znanost oziroma umetnost ustvarjanja, 

posedovanja in komuniciranja večje vrednosti za stranko, s čimer se izbirajo ciljni trgi ter 

pridobivajo, ohranjajo in množijo stranke.  

Marketing je proces upravljanja, odgovoren za prepoznavanje, predvidevanje in 

zadovoljevanje zahtev potrošnikov z dobičkom. Gre za pravi izdelek ali storitev za potrošnika 

po pravi ceni na pravem mestu ob pravem času. Vsak izdelek, ki ga kupimo, vsako trgovino, 

ki jo obiščemo, vsako medijsko reklamo, ki jo vidimo ali slišimo, karkoli izberemo je vse 

oblikovano s pomočjo marketinga. Proces marketinga je osrednjega pomena za poslovno 

uspešnost podjetja, saj obravnava pomembnejše vidike na konkurenčnem trgu (The Chartered 

Institute of Marketing 2009, 2). 

2.1 Vloga in pomen marketinga 

Vloga in pomen marketinga se neprestano spreminja in razvija. Marketinški odnosi so vedno 

bolj pomembni in danes brez marketinga ni mogoče obdržati storitev ali izdelka na trgu.  

Glavna ideja marketinga je razvoj marketinškega koncepta stran od osredotočenosti na 

transakcije k osredotočenosti na življenjsko vrednost potrošnika. Da lahko prevzame to 

dolgoročno perspektivo potrošnika, mora prodajalec temeljito razumeti nakupno vedenje in 

razloge svoje mreže potrošnika. Marketing predstavlja nov način razmišljanja o odnosu med 

potrošnikom in prodajalcem. Ne potrošnik ne prodajalec pa ne ocenjujeta svojega 

zadovoljstva z odnosom skozi eno transakcijo ločeno, ampak skozi prizmo med seboj 

povezanega niza transakcij (Dickinson 2011, 2). 
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Podjetje mora strateško marketinško pozicionirati naslednje (Markides 2000, 1): 

- kdo: kdo so ciljni potrošniki; 

- kaj: katere izdelke ali storitve jim ponuditi; 

- kako: kako te izdelke ali storitve ponuditi in dostaviti potrošnikom. 

Ljudje zaznavamo v okolju samo določene simbole, znake, zvoke, barve, ki nas še posebej 

pritegnejo. Število različnih podatkov in informacij je veliko in vedno večje kot je naša 

sposobnost zaznavanja. Zato sprejmemo in transformiramo samo določene podatke in 

informacije ter jih shranimo (Jerman in Završnik 2007, 40). Ravno to mora marketing znati 

izkoristiti in predstaviti na trgu, ravno to je tisto, kar si bodo potrošniki najbolj zapomnili. 

Naloga marketinga je ustvariti takšno strateško pozicijo, ki bo podjetju omogočala drugačno 

in boljšo pozicijo na trgu v primerjavi s konkurenco. 

V današnjem modernem svetu oglaševanje/marketing do neke mere vpliva na vse nas. Z 21. 

stoletjem se je marketing tehnološko spremenil, komunikacija poteka skozi interaktivni medij, 

posebej preko interneta. 

2.2 Značilnosti sodobnega marketinga 

Živimo in delamo v poslovno nepredvidljivem in zelo hitro se spreminjajočem okolju. 

Tehnologija se iz dneva v dan spreminja in nam predstavlja vedno nove možnosti, ki jih  

moramo hitro osvajati, da zadržimo svoj prostor na trgu ali ga celo povečamo. Posel je postal 

globalen, potrošniki so vedno bolj osveščeni in zahtevni. Nenehni razvoj informacijske 

tehnologije osnovnemu marketingu ponuja hiter in nenehen razvoj. Mnogi zreli trgi zdaj 

ponujajo le malo prostora za rast, vrednotenje znamke se prepozna v finančni bilanci stanja, 

pritiski na okolje so vedno večji. Hitrost uvajanja novih izdelkov in storitev na trg se nenehno 

sprejemanja. Pomembni so novi družbeni trendi in nove tehnologije. Napredek na področju 

informacijske tehnologije, ki igra ključno vlogo v razvoju, na primer v bolj zapletenih 

podatkovnih bazah strank za akcije direktnega marketinga, bolj pomembno je vezan na 

merjenje in spremljanje rezultatov, bolj prefinjeno se razvijajo nove storitve in izdelki, 

podjetje mora biti družbeno odgovorno, povečujejo se naložbe v usposabljanje osebja in 

razvoj, s posebnim poudarkom na strokovni razvoj, tako da lahko podjetje bolj učinkovito 

brani konkurenčno prednost na trgu (The Chartered Institute of Marketing 2009, 9). 

Nova informacijska tehnologija pomeni novo moč na trgu. To pomeni, da se je moč 

proizvajalca od 50. do 70. let 20. stoletja prenesla na distributerja do sredine 90. let. In z 

razvojem interneta v ospredje pridejo potrošniki, ki imajo naenkrat hiter dostop do informacij 

o izdelku ali storitvi, cenah, kakovosti, prodajnih mestih, mnenju drugih potrošnikov, storitve 

ali izdelke lahko naročajo z različnih koncev sveta in s tem pridobijo tudi večjo moč ter 

informacije postanejo tudi znanje. Z informacijami in z znanjem potrošnik danes primerja, 

izbira, se lahko pogaja in kupuje na globalnem trgu sveta. Potrošnikov edini cilj je najboljša 
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ponudba zanj (Schultz 2003, 12-40). 

Elektronsko poslovanje pomeni osnovne štiri povezave (Potočnik 2002, 305): 

- Podjetje - potrošnik (business to customer ali B2C), kjer lahko potrošniki z vsega sveta 

kupujejo izdelke in storitve preko interneta, ki je najbolj prepoznavna in množična oblika 

elektronskega poslovanja. 

- Podjetje - podjetje (business to business ali B2B), kjer se med seboj povezujejo podjetja z 

namenom lažjega, hitrejšega in cenejšega povezovanja v različnih fazah poslovanja. 

- Potrošnik - potrošnik (customer to customer ali C2C), kjer preko svetovnega spleta 

komunicirajo potrošniki med seboj, npr. elektronske dražbe ali posredniški kanali. 

Marketinško komuniciranje se je razširilo tudi na internet. Internet je okno v svet in poleg 

oglaševalskih aktivnosti najpomembnejši element marketinškega komuniciranja podjetij; s 

tem so podjetja hitro in bolj dostopna javnosti. Ni dovolj imeti samo spletno stran, ampak  

mora biti le-ta učinkovita in uporabna za uporabnika. 

Uporabna spletna stran mora biti (Oseli 2003, 50–51): 

- informativna: za uporabnika mora imeti na voljo informacije, ki jih potrebuje oziroma 

zaradi katerih je obiskal spletno stran; 

- aktualna in verodostojna: informacije so ažurirane, spletno komuniciranje je usklajeno z 

off-line komuniciranjem (novice in novosti, ugodnosti, popusti, …); 

- vsebina mora biti verodostojna oziroma resnična; 

- všečna: pozitiven prvi vtis, vizualno privlačnost oziroma simpatičnost, nemoteči vizualni 

elementi, prijetne in usklajene barve, berljiv tip pisave … 

- preprosta: enostavna, smiselna in učinkovita navigacija, usklajeni in urejeni meniji, 

pregledna in oblikovno usklajena razporeditev vsebine, enoten dizajn, barvna shema, 

pisava; 

- hitra: strani in elementi se hitro odpirajo, uporabnik pri brskanju ne čaka predolgo, da se 

odpre posamezna stran elementa. 

Uporaba elektronske pošte pri marketingu lahko zniža stroške marketinga. V nasprotju s 

spletnimi stranmi, ki delujejo po principu potega, e-pošta deluje po principu potiska. To je 

glavni razlog za uspešnost e-pošte kot marketinškega orodja. Prednosti uporabe elektronske 

pošte so (Škrt 2002, 65): 

- brezplačno in takojšnje doseganje velikega števila uporabnikov, 

- personalizirano komuniciranje s ciljno populacijo, 

- ustvarjanje neposrednih odzivov, 

- merljivost učinkovitosti akcije, 

- gradnja lojalnosti do uporabnika. 

Razvoj informacijske tehnologije nam omogoča, da je svet kot na dlani za vsakega 
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posameznika. 

Spletne skupnosti, ki jih poznamo danes: 

- Wiki strežniški programi, ki jih lahko urejajo uporabniki - dodajajo vsebino, jo 

spreminjajo in brišejo. Eden najbolj znanih je Wikipedija - prosta enciklopedija. 

- Blog programi omogočajo oblikovanje in pisanje blogov oziroma spletnih dnevnikov, ki 

jih urejajo in pišejo posamezniki ali skupina. Blogi so vezani na določeno temo ali teme 

in izražajo mnenja, kritike in poglede pisca bloga na izbrano temo. Poleg vsebine lahko 

vsebuje slikovno vsebino, videoposnetke in povezave na druge spletne strani. Poleg 

osebnih blogov poznamo tudi politične, media in poslovne/korporativne bloge. Poslovni 

blogi (angl. business, corporate, enterprise blogs) imajo korporativno mišljenje. Namen 

poslovnega bloga je informiranje, promocija, posredovanje znanja ter komuniciranje s 

porabniki in zaposlenimi (Mayfield 2008, 17–18).  

- Podcasti in videocasti: zvočne in video datoteke, objavljene na spletu, ki jih lahko 

uporabnik posluša in gleda ter shranjuje in deli z drugimi (YouTube). Avtorji te posnetke 

objavljajo, prejemniki pa se lahko nanj tudi naročajo. Vsebina teh avdio-video posnetkov 

je lahko namenjena krepitvi blagovne znamke ali oglaševanju specifičnega izdelka ali 

storitve (Suhadolc 2007, 84).  

- Servisi družbenih zaznamkov: dovoljujejo označevanje, shranjevanje in javno deljenje 

družbenih zaznamkov. 

- Spletna družbena omrežja: omogočajo, da se njihovi uporabniki med seboj povezujejo, 

komunicirajo, si delijo osebne vsebine in med seboj gradijo mrežo povezav (Facebook, 

MySpace, Twitter, LinkedIn …). 

- Aplikacije za takojšnje sporočanje: podpirajo tekstovno, glasovno ali video 

komuniciranje in deljenje vsebin v realnem času (Windows Live Messenger, Skype) 

(Mayfield 2008, 16–28). 

Danes podjetja iščejo več kot le enkratno izmenjavo ali transakcijo s strankami. Poudarek 

tržno usmerjenih podjetij je na razvoju in ohranjanju odnosov s svojimi strankami. To je 

privedlo do novega poudarka na marketingu odnosov, ki vključuje ustvarjanje, ohranjanje in 

krepitev dolgoročnih odnosov s posameznimi strankami. Podjetja se zavedajo, da so 

potrošniki postali bolj zahtevni. Potrošniki želijo vrhunsko vrednost, ki vključuje kakovostne 

izdelke in storitve po konkurenčni ceni, ki so primerni za nakup in hitro dosegljivi. Prav tako 

želijo poosebljene izdelke in storitve, prilagojene njihovim posebnim potrebam in željam. 

Nova tehnologija omogoča nastaviti in prilagoditi široko paleto izdelkov in storitev po željah 

in potrebah potrošnikov (računalniki, avtomobili, oblačila, golf, kozmetika, hipoteke, vitamini 

…) (Belch in Belch 2007, 15–16). 

Marketing ima pet obdobij v svoji zgodovini: produkcijsko obdobje, prodajno-tržno obdobje, 

marketinško obdobje, partnersko obdobje in socialno obdobje (Boone in Kurtz 2014, 8). 
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Socialno obdobje je sedaj v razmahu v vse večji povezanosti svetovnega prebivalstva z 

internetno povezavo in s tem tudi s socialnimi mediji kor Facebook, Twitter… Interaktivni 

medij je kombinacija računalnikov in telekomunikacij (software), ki ga upravlja in kontrolira 

uporabnik. Sedaj je moč v rokah potrošnikov in dovoljuje boljšo komunikacijo med podjetji 

in potrošniki ter s tem posledično zgradi boljši in trajnejši odnos. Interaktivni marketing se 

nanaša na potrošniško-prodajno komunikacijo, v kateri potrošnik kontrolira količino in način 

informiranja, ki ga ponuja trg. Potrošniki imajo takojšni dostop do želenega izdelka ali 

storitve, s tem tudi te storitve in izdelki zavzamejo mesto na socialnih omrežjih. Socialni 

marketing se uporablja na socialnih medijih kot komunikacijski kanal za marketinška 

sporočila. Socialni mediji so »top online activity« z 1 milijardo aktivnih uporabnikov, kot jih 

ima Facebook - če bi bila to država, bi bila tretja po velikosti na svetu. Twitter ima več kot 

140 milijonov aktivnih uporabnikov, ki objavljajo v povprečju 340 milijonov tvidov na dan 

(Boone in Kurtz 2014, 18–19). 

V ZDA so najbolj obiskana naslednja socialna omrežja: Facebook, YouTube, Twitter, 

Google+, Pinterest, Yhoo!Answers, Linkedin, Instagram, Tumblr in Tagged. Top pet 

iskalnikov v ZDA: 

- Google (1 milijarda mesečnih obiskovalcev), 

- Bing (350 milijonov mesečnih obiskovalcev), 

- Yahoo (300 milijonov mesečnih obiskovalcev), 

- Ask (245 milijonov mesečnih obiskovalcev), 

- Aol (125 milijonov mesečnih obiskovalcev) (Boone in Kurtz 2014, 108). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Marketinško komuniciranje lahko preprosto opredelimo kot sredstvo, s katerim dobavitelj 

proizvodov ali storitev, predstavi vrednost oziroma idejo ciljni publiki, s ciljem spodbujati 

dialog, ki vodi do boljših poslovnih ali drugih razmerij (Egan 2007, 1–2). 

Marketinško komuniciranje je proces, s katerim podjetje ciljnim skupinam ciljno pošilja 

sporočila in nanje sprejema odzive. Bistvo komuniciranja je: kdo pravi kaj, komu, na kakšen 

način in s kakšnim učinkom (Snoj in Gabrijan 2008, 196). 

Marketinško komuniciranje, ki izhaja iz osnov komuniciranja, se osredotoča predvsem na 

podjetje in njegovo komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi potrošniki ter ostalimi 

ključnimi javnostmi (Jerman in Završnik 2007, 3). 

Proces marketinškega komuniciranja sestavljajo štirje elementi (Potočnik 2002, 303): 

- pošiljatelj tržnega sporočila (komunikator), 

- sporočilo (informacija), 

- komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna,  

- prejemnik sporočila (oseba, kateri je sporočilo namenjeno). 

Marketinško komuniciranje je najvidnejši inštrument marketinškega spleta in zajema vsa 

sredstva, s katerimi podjetje komunicira, s svojimi potrošniki in ostalimi javnostmi, s ciljem 

promovirati svoje izdelke ali storitve in podjetje kot celoto (Pelsmacker in Geuens 2004, 3). 

3.1 Vloga in pomen marketinškega komuniciranja 

Z izrazom marketinško komuniciranje razumemo vrsto različnih aktivnosti, namenjenih 

pridobivanju in zadržanju odjemalcev. Do komunikacije prihaja tam, kjer se vzpostavlja 

odnos med ljudmi in odnos posameznika do samega sebe. Tako imenujemo komunikacijo 

med ljudmi zunanja komunikacija in komunikacija v posamezniku notranja komunikacija. Pri 

marketinškem komuniciranju je pošiljatelj sporočila praviloma podjetje, katerega sporočilo je 

namenjeno odjemalcu. Namen aktivnosti marketinškega komuniciranja je vzpostavitev zveze 

med proizvajalcem in odjemalcem (Mumel 2008, 33). 

V literaturi najdemo več različnih opredelitev pojma in opisov marketinškega komuniciranja, 

ki pa niso enotne. Prav tako se za marketinško komuniciranje pogosto uporablja druge pojme 

(oglaševanje, promocija, reklama, ekonomska propaganda, tržno komuniciranje, trženjsko 

komuniciranje) (Fill 2002, 12–13): 

- marketinško komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti podjetja, s katerimi 

sporoča zaposlenim, potrošnikom in okolju o svojih ponudbah na trgu; 

- marketinško komuniciranje zajema vse promocijske elemente marketinškega spleta, ki 

vključuje komunikacijo med podjetjem in njenimi javnostmi in takšno komuniciranje 
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lahko vpliva na poslovanje podjetja; 

- proces komuniciranja informacij o proizvodu ali idejah ciljnim javnostim, je podpora 

marketinškemu načrtu in ustvarja pri ciljnih javnostih razumevanje konkurenčnih 

prednosti podjetja; 

- managerski proces, skozi katerega podjetje vstopa v dialog z različnimi javnostmi preko 

komunikacijskih kanalov, z razumevanjem komunikacijskega okolja podjetje razvija in 

predstavlja sporočila za različne skupine ter vrednosti in deluje na podlagi prejetih 

odzivov. Cilj procesa je (re)pozicioniranje podjetja oziroma njegovih  izdelkov in storitev 

pri ciljnih javnostih. 

Marketinško komunikacijska strategija je običajno ne glede na splošne usmeritve (pull push) 

sestavljena iz več različnih elementov oziroma ključnih vprašanj, ki jih je treba upoštevati, in 

sicer (Fill 2002, 297–298): 

- ciljno občinstvo: kateri tip občinstva moramo doseči in zakaj; 

- strategija distribucije: kako so naši izdelki ali storitve na voljo - neposredno ali posredno; 

- cilji: kaj moramo doseči, kaj so naši cilji; 

- pozicioniranje blagovne znamke: kako hočemo biti zaznani in razumljeni. Kako močne in 

kakšne vrednote gojijo zainteresirane skupine do naše blagovne znamke; 

- povezovanje: kako so naše komunikacije v primerjavi z našo najpomembnejšo 

konkurenco; 

- viri: kakšna sredstva imamo in katera si moramo zagotoviti. 

Kotler (2004, 566) pravi, da je za oblikovanje uspešnega komuniciranja potrebnih osem 

korakov: 

- določitev ciljnega občinstva, 

- opredelitev ciljev komuniciranja, 

- oblikovanje sporočila, 

- izbira komunikacijskih poti, 

- določitev proračuna, 

- izbira spleta orodij za komuniciranje, 

- merjenje rezultatov in 

- ravnanje v zvezi s povezanim komuniciranjem.  

3.2 Vsebine marketinškega komuniciranja 

Marketinško komuniciranje je sestavina marketinškega spleta in je sestavljena iz naslednjih 

instrumentov: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja in 

neposredni marketing. 
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Slika 1: Marketinško komuniciranje 

Vir: Perfect Marketing Solutions 2012. 

Kotler (2004, 563) pravi, da je marketinško komuniciranje javno predstavljanje podjetja, 

ponudbe izdelkov, storitev in idej z namenom izboljšati svoj tržni delež na konkurenčnem 

trgu. Podjetje mora zagotoviti vrhunsko kakovost in konkurenčno ceno izdelka ali storitve in 

to na ustrezen način ponuditi plačilno sposobnim potrošnikom. To izvaja podjetje s pomočjo 

marketinško-komunikacijskega spleta. 

Oglaševanje 

Oglaševanje je plačana oblika neosebnega marketinškega komuniciranja o podjetju, izdelkih 

ali aktivnostih, ki poteka po masovnih sredstvih javnega obveščanja (časopisi, revije, radio, 

televizija, pošiljanje obvestil po pošti, reklamni panoji, prospekti, katalogi, rumene strani, 

elektronska pošta …). Oglaševanje podjetju omogoča, da doseže veliko število ljudi, po 

sorazmerno nizkih stroških na posameznika, zato je oglaševanje izjemno učinkovita oblika 

promocije. Podjetje lahko oglaševanje ponavlja večkrat, spremlja čas oglaševanja in 

posrednike ter s tem doseže večjo zaznavo oglasov in izboljšanje splošne podobe o sebi v 

očeh potrošnikov (Potočnik 2002, 304). 

Značilnosti oglaševanja: 

- Pri oglaševanju so uporabljeni množični mediji. 

- Izvajalec marketinga, ki ga lahko imenujemo naročnik ali oglaševalec, plačuje za 

oblikovanje oziroma izvajanje oglaševanja tistim, ki skrbijo za prenos sporočila in 

drugim podjetjem, ki sodelujejo v oblikovanju in prenosu sporočil, neko protivrednost. 
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- Osnovni predmet obravnave oglaševanja so običajno izdelki ali skupine izdelkov, pri 

oglaševanju v zvezi z organizacijo kot celoto pa nekateri avtorji govorijo o 

institucionalnem oglaševanju. 

- Sprejemniki oglaševalskih sporočil so posamezniki ali skupine, ki so jim sporočila 

namenjena. 

- Izvajalec marketinga običajno ne pozna osebnih podatkov sprejemnikov oglaševalskih 

sporočil. Običajno pa pozna njihova osnovna segmentacijska oznanila. 

- Oglaševanje na prodajnem področju ima lahko poleg komunikacijskih učinkov tudi 

neposreden in pozitiven vpliv na prodajne rezultate (Pickton in Broderick 2001, 462). 

Oglaševanje ima veliko oblik in načinov uporabe, zato je težko posplošeno opisati njegove 

značilnosti. Lahko pa naštejemo njegove lastnosti (Kotler 2004, 580): 

- Javna predstavitev: javna narava oglaševanja da izdelku nekakšno legitimnost in kaže na 

standardizacijo ponudbe. 

- Prodornost: oglaševanje omogoča ponudniku, da sporočilo večkrat ponovi. Prav tako 

omogoča potrošniku, da sprejema in primerja sporočilo raznih konkurenčnih ponudnikov. 

Obsežno oglaševanje pove nekaj pozitivnega o ponudnikovi velikosti, moči in uspehu. 

- Okrepljena izraznost: oglaševanje ponuja priložnost za dramatizirano predstavitev 

podjetja in njihovih izdelkov ali storitev skozi spretno uporabo, tiska, zvoka, slike in 

barve. 

- Neosebnost: občinstvo ne čuti obveznosti, da bi namenjalo pozornost oglaševanju ali se 

odzivalo nanj. Oglaševanje je le samogovor pred občinstvom in ne dogovor z njim. 

Oglaševanje ponuja visoko stopnjo nadzora za odgovorne, za načrtovanje in dostavo oglasnih 

sporočil. Vpliv na prodajo je zelo težko izmeriti. Oglaševanje ima nizko kredibilnost, saj je 

manj verjetno, da bo ciljna publika verjela sporočilom, ki se sporočajo preko oglaševanja, kot 

sporočilom, prejetim prek nekaterih drugih instrumentov. Prilagodljivost orodja je dobra, saj 

se lahko uporablja za komunikacijo z občinstvom ali za posebno specializirano segmentno 

skupino. Čeprav so lahko stroški zelo veliki, se lahko doseže veliko število ljudi, tako da so 

lahko stroški na kontakt najnižji od ostalih instrumentov v spletu. Strošek oglaševanja je 

relativno poceni v primerjavi s stroški osebne prodaje (Fill 2006, 21).  

Plačilna oblika odseva dejstvo, da morata biti prostor in čas oglaševanja kupljena. Izjema je 

javno obvestilo, čigar oglaševalni prostor podarjajo sredstva množičnega obveščanja (Belch in 

Belch 2007, 14–15). 

Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje so marketinške komunikacijske aktivnosti za spodbujanje trgovine in 

potrošnikov za nakup izdelka ali storitve in načini, kako jih motivirati (Pickton in Broderick 

2001, 535). 
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Pospeševanje prodaje ima v primerjavi z oglaševanjem večjo sposobnost, da se usmeri na 

manjše občinstvo. Se lahko nadzoruje in čeprav je plačljiva oblika marketinškega 

komuniciranja, so ti stroški lahko bistveno nižji od tistih iz oglaševanja. Verodostojnost ni 

zelo velika, vendar je zagotovljena prepoznavnost (Fill 2006, 21). 

Pospeševanje prodaje sestoji iz raznolike zbirke instrumentov za spodbujanje, zlasti 

kratkoročno, da pri potrošnikih izzovemo hitrejši ali večji nakup izdelkov ali storitve (Kotler 

2004, 609). 

Orodja pospeševanja prodaje imajo tri značilne koristi (Kotler 2004, 580): 

- Komuniciranje: zbudijo pozornost in lahko vodijo porabnika k izdelku. 

- Spodbuda: vsebujejo olajšavo, spodbudo ali prispevek, ki pomeni vrednost za porabnika. 

- Vabilo: vsebujejo razločno vabilo porabniku, naj se takoj odloči za nakup. 

Orodja pospeševanja prodaje so kratkoročna in začasna. Navajamo nekaj nasvetov, kako so 

lahko orodja pospeševanja prodaje uspešna orodja za graditev blagovne znamke (Kotler 2004, 

611): 

- Zagotovite, da bo pospeševanje prodaje upravičeno: odpira se nova prodajalna, podjetje 

praznuje obletnico in druge vrste praznovanj so vsi dobri razlogi za izpeljavo 

pospeševanja prodaje. Ime blagovne znamke postavijo v ospredje.  

- Povežite pospeševanje prodaje s podobo blagovne znamke: podjetje lahko uporabi rojstne 

dneve in obletnice. 

- Vsako akcijo pospeševanja prodaje glejte s stališča prodaje, ki jo lahko opravi, in kot 

komunikacijsko orodje: pospeševanje prodaje je eden številnih glasov blagovne znamke; 

če sporoča prave stvari, lahko pomaga graditi zavedanje o blagovni znamki. 

Obstajata dve vrsti pospeševanja prodaje, in sicer (Kwok in Uncles 2005, 170–186): 

- denarno pospeševanje prodaje ali povečevanje vrednosti: transakcija in zagotavljanje 

takojšnje nagrade za potrošnika (npr. popusti, kuponi in cenovni paketi); 

- nedenarno pospeševanje prodaje ali dodajanje vrednosti: zagotavljanje nagrad z 

zamikom, temelji na grajenju odnosa (npr. nagradne igre, brezplačna darila in programi 

zvestobe). 

Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so neplačana, neosebna oblika komunikacije o podjetju in njegovih 

izdelkih ali storitvah, ki poteka prek sredstev javnega obveščanja v obliki novic. Publiciteta se 

od drugih sestavin komunikacijskega spleta razlikuje v tem, da neposredno ne olajšuje 

menjave. Namen je zagotavljati informacije zainteresiranim javnim skupinam ter oblikovati in 

ohranjati ugodno podobo o podjetju. Podjetje praviloma ne plača za prenos sporočil, s 

publiciteto pa nastajajo stroški, zlasti za pripravo informacij in druge dokumentacije, ki jo 
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potrebujejo npr. novinarji za svoje objave (Potočnik 2002, 305). 

Odnosi z javnostmi so aktivnost, ki poskuša oblikovati stališča in mnenja, ki jih imajo 

zainteresirane skupine. S pomočjo dialoga z interesnimi skupinami lahko podjetje prilagodi 

svoj položaj oziroma strategije (Fill 2006, 679). 

Odnosi z javnostmi in publiciteta so primerno orodje zaradi treh posebnih značilnosti (Kotler 

2004, 580): 

- Visoka verodostojnost: novičarske zgodbe in članki uglednih avtorjev se bralcem zdijo 

bolj pristni in verodostojni kot oglas. 

- Sposobnost ujeti potrošnike nepripravljene: odnosi z javnostmi lahko dosežejo morebitne 

potrošnike, ki se sicer raje ognejo prodajnemu osebju in oglaševanju. 

- Dramatizacija: odnosi z javnostmi imajo veliko izrazno moč za predstavljanje podjetja in 

izdelka ali storitve. 

Ne obstaja enotna razlaga, kaj sodi med odnose z javnostjo. Obseg nalog, ki naj bi jih izvajala 

služba za odnose z javnostmi, je različen od avtorja do avtorja. Večina avtorjev opredeljuje 

naslednje naloge odnosov z javnostmi (Pisnik-Korda 2003, 7): 

- Odnose z mediji: posredovanje novic o podjetju in njegovih izdelkih preko različnih vrst 

medijev. 

- Odnose z interno javnostjo: gre za komuniciranje z zaposlenimi oziroma med 

zaposlenimi. 

- Odnose s finančno javnostjo: komuniciranje med podjetjem in njihovimi vlagatelji ter 

lastniki. 

- Odnose s politično javnostjo: sodelovanje med politično javnostjo oziroma vlado in 

podjetjem. 

- Odnose z okoljem: odnosi z lokalno skupnostjo, potrošniki ter drugimi javnostmi, ki jih 

delovanje podjetja zanima. 

- Krizne odnose z javnostmi: gre za komuniciranje s podjetji, ko so v krizi. 

- Publiciteta izdelka: napori, da bi seznanili javnost z določenim izdelkom. 

- Svetovanje: svetovanje managementa o javnih vprašanjih, položaju in podobi podjetja.  

Vsako podjetje mora pri izdelavi strategije odnosov z javnostmi izoblikovati seznam ciljnih 

javnosti, ki nastopajo ali utegnejo nastopiti v njenem sistemu z okoljem. Tak seznam se 

nenehno spreminja, kot se spreminja podjetje in okolje. Dokler javnosti niso definirane, je 

nemogoče izbrati ustrezne medije in pripraviti primerna sporočila, ki bi zadovoljila specifične 

potrebe teh javnosti (Jerman in Završnik 2007, 78). 

Pomembna orodja za marketinške odnose z javnostmi (Kotler 2004, 618): 

- Publikacije: podjetja se v veliki meri opirajo na objavo gradiva, da tako dosežejo in 

vplivajo na svoje cilje trga. To vključuje letna poročila, brošure, članke, informativna 
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glasila in revije ter avdiovizualno gradivo. 

- Dogodki: podjetja lahko pritegnejo pozornost na nove izdelke ali druge dejavnosti s tem, 

da organizirajo posebne dogodke, kot so tiskovne konference, seminarji, izleti, poslovni 

seminarji, razstave, tekmovanja in natečaji ter obletnice, ki bodo dosegli ciljno publiko. 

- Sponzorstva: podjetja lahko predstavljajo svojo blagovno znamko ali ime podjetja s 

sponzoriranjem športnih in kulturnih dogodkov in posebej cenjenih dobrih namenov. 

- Novice: ena glavnih nalog strokovnjakov za odnose z javnostmi je, da najdejo ali 

ustvarijo ugodne novice o podjetju, njenih izdelkih ali storitvah in ljudeh ter pridobijo 

medije, da sprejmejo obvestila za javnost ter se udeležijo tiskovnih konferenc. 

Osebna prodaja  

Potočnik (2002, 305) osebno prodajo pojmuje kot neposredno komuniciranje med 

prodajalcem in potencialnim potrošnikom. Namen je prepričati potrošnika, da kupi izdelek, ki 

ga ponuja podjetje. Prav zaradi osebnega stika je osebna prodaja prepričljivejša od 

oglaševanja in zagotavlja takojšno povratno informacijo, ki prodajalcu omogoča, da prilagodi 

svoje sporočilo potrošnikovemu zaznavanju in razumevanju informacij. Ker poteka osebna 

prodaja le med prodajalcem in manjšim številom potrošnikov, je strošek te oblike tržnega 

komuniciranja na osebo bistveno višji kot pri oglaševanju. 

Osebna prodaja je pomembnejša in primernejša kot druge aktivnosti komuniciranja, takrat ko 

odjemalci potrebujejo v zvezi z izdelki številne in zelo sestavljene informacije ali kadar je 

potrebno te informacije oblikovati po potrebah posameznika (Snoj 2006, 34). 

Osebna prodaja je najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še 

posebej pri krepitvi preferenc, prepričevanju potrošnika in odločitvi za nakup. Osebna prodaja 

ima tri posebne lastnosti (Kotler 2004, 580): 

- Osebni stik: pri osebni prodaji pride do takojšnega in vzajemnega odnosa med dvema ali 

več osebami. Vsaka stran lahko opazuje reakcije druge strani. 

- Poglabljanje razmerja: osebna prodaja omogoča vse vrste odnosov, od površinskega 

razmerja prodajalec - potrošnik do globljega prijateljstva. 

- Odziv: pri osebni prodaji čuti potrošnik nekakšno obveznost, ker je poslušal prodajalca. 

Upravljanje osebne prodaje in njeno integriranje z ostalimi instrumenti marketinškega spleta 

omogoča podjetju, da izboljšajo uspešnost in učinkovitost poslovanja. Kot odziv na današnje 

vse bolj konkurenčno okolje ja osebna prodaja razvila nove prijeme in tehnologije (Jerman in 

Završnik 2007, 58). 

Neposredno trženje 

Neposredno trženje je prvotno pomenilo le obliko trženja, v kateri sta se izdelek ali storitev 
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gibala od proizvajalca do porabnika brez posrednikov. Proizvodna podjetja so potrošnikom 

svoje izdelke prodajala v svojih prodajnih oddelkih ali lastnih prodajalnah. Kasneje se je 

neposredno trženje razširilo tudi na prodajo po pošti (kataloška prodaja), telefonu in ostalih 

posrednikih za pošiljanje ponudb ter dostavo pošiljk neposredno končnim porabnikom 

(Potočnik 2002, 358).  

Neposredno trženje ima različne oblike, kot so neposredna pošta, trženje po telefonu, trženje 

po internetu, vsem pa so skupne štiri značilnosti (Kotler 2004, 580): 

- Ni javno: sporočilo je po navadi naslovljeno na eno osebo. 

- Je prilagojeno: sporočilo je lahko oblikovano tako, da pritegne izbranega naslovnika. 

- Je sveže: sporočilo lahko oblikujejo v zelo kratkem času. 

- Je interaktivno: sporočilo lahko spreminjam glede na odziv določene osebe. 

Marketinško-komunikacijski instrumenti uporabljeni pri marketinškem komuniciranju so 

osebna prodaja, oglaševanje, odnosi z javnostmi, pospeševanje prodaje in direktni marketing. 

Poleg teh instrumentov so tu še mediji, ki skrbijo za prenos sporočil marketinškega 

komuniciranja. Vsak instrument marketinškega komuniciranja je uporaben za različne 

namene, imajo različen doseg in možnost komuniciranja z nekaterimi ciljnim segmenti, 

kredibilnost, povzročajo različne stroške in različno stopnjo nadzora. Teh pet elementov 

marketinškega komuniciranja dopolnjuje širjenje od ust do ust, ki je lahko zelo močno orodje 

in lahko pomaga k uspešni izvedbi marketinškega programa skozi širjenje informacij med 

potencialnimi potrošniki. Komunikacijska sporočila so izredno učinkovita, saj običajno 

prenašajo govorice posamezniki, ki jim ciljna skupina zelo zaupa (Fill 2006, 23–25). 

3.3 Marketinško-komunikacijski splet    

Marketing je sestavljen iz štirih sestavin. Imenujemo jih marketinški splet ali marketing mix. 

Sestavljajo ga izdelek, cena, komunikacije in distribucija. Slednje lahko imenujemo tudi 4P, 

saj se vse besede v angleščini začnejo na črko P (product - izdelek, price - cena, promotion - 

promocija, place - kraj). Vse navedene sestavine so pomembne za uspešen nastop na trgu.  
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Slika 2: Marketing mix 

Vir: Marketing teacher 2014. 

Strokovnjak za promet z imenom E. Jerome McCarthy je ustvaril štiri P leta 1960. Ti štirje P 

so tudi temelj ideje o marketinškem spletu (Baker 2000, 216). 

Marketinški splet je večinoma povezana z 4P-ji trženja, 7P-ji trženja storitev in 4C-ji strank 

teorij, ki se je razvila v devetdesetih 20. stoletje  Vsak element je namenjen zadovoljevanju 

potreb potrošnikov in to s konceptom štirih C. Potrošniki imajo določene potrebe, ki se lahko 

razvrstijo v štiri C. Funkcija štirih P se ujema z vsako od funkcij štirih C (štiri C - štiri P): 

1. stranka rešitev - izdelek; 

2. stranka strošek - cena; 

3. komunikacija - promocija; 

4. priročno mesto - kraj. 

Učinkovit marketinški splet je, ko nekdo, ki ponuja izdelek, reši potrošnikov problem, ki je z 

nizkimi stroški za potrošnika najboljši ter učinkovito komunicira koristi izdelka ali storitve in 

ga je mogoče kupiti zelo priročno (Baker 2003, 287–289). 

 

Slika 3: 4P in 4S koncept 

Vir: Eledge 2015. 
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Marketinški splet je po Kotlerju (2004, 15) skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje uporablja, 

da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu. 4P-ji marketinškega spleta: 

- izdelek (kakovost, oblike, lastnosti, možnosti, stil, ime/znamka, embalaža, velikost, 

servisiranje, garancija), 

- cena (cene, popusti, plačilni roki, kreditni pogoji), 

- marketinško komuniciranje (pospeševanje prodaje, oglaševanje, prodajno osebje, odnosi 

z javnostjo, neposredno trženje), 

- tržne poti (tržne poti, pokritje trga, sortimenti, lokacije, zaloge, transport). 

Ti 4 P-ji predstavljajo prodajni vidik marketinških inštrumentov, s katerim podjetja vplivajo 

na potrošnike. Večina marketinških strokovnjakov meni, da je namen marketinškega spleta 

zadovoljiti potrebe in želje potrošnikov. 4 P-ji ustrezajo 4 C-jem potrošnika: 

- potrošnik (angl. Customer needs), 

- stroški (angl. Customer cost), 

- ugodje (angl. Convenience) in 

- komunikacija (angl. Communication) (Baker 2003, 288). 

Marketinški splet 7xP vsebuje naslednje prvine (Devetak 2007, 28): 

- izdelek (P-1) (angl. Product), 

- cena (P-2) (angl. Price), 

- prostor, kraj, razpečevanje, tržne poti (P-3) (angl. Place), 

- promocija (P-4) (angl. Promotion), 

- ljudje (P-5) (angl. People), 

- procesiranje, izvajanje (P-6) (angl. Processing) in 

- fizični dokazi (P-7) (angl. Physical evidence). 

Baker (2000, 221-227) je do zadnjih treh elementov P kritičen, saj meni, da peti P ljudje (ang. 

People) - njegovo delovanje mogoče najti v izdelku in komunikaciji. Meni, da je večina novih 

P-jev že vključena v McCarthyjevo razdelitev. Marketinški splet je poslovno orodje, s katerim 

gre za pravi izdelek ali kombinacijo le-teh na pravem mestu, ob pravem času in za pravo 

ceno.  

Spletna stran (The Marketing Mix 2013) navaja vse elemente zelo nazorno: 

Izdelek  

Izdelek ali storitev mora biti privlačen za potrošnika, kar se odraža v ponavljajočih se 

nakupih. Pri proizvodu je ključno, da se ugotovi potreba za proizvod in zagotovi njegova 

edinstvenost. Izdelek je postavka, ki je zgrajena ali proizvedena za zadovoljitev potreb 

določene skupine potrošnikov. Izdelek je lahko neopredmeten ali opredmeten, kot je lahko v 

obliki storitve ali blaga. V fazi razvoja izdelka, mora tržnik narediti obsežne raziskave o 
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življenjskem ciklu izdelka, ki jih ustvarjajo. Izdelek ima določen življenjski cikel, ki vključuje 

fazo rasti, fazo zapadlosti in fazo upada prodaje. Pomembno je, da trgovci na novo 

osvežijo/izumijo svoje izdelke, ko ta doseže fazo upada prodaje. Tržniki morajo ustvariti tudi 

pravo ponudbo.  

Pri razvijanju pravega izdelka boste morali odgovoriti na naslednja vprašanja: 

- Kaj odjemalec želi oziroma pričakuje od storitve ali izdelka? 

- Kako bo potrošnik uporabljal storitev ali izdelek? 

- Kje bo to potrošnik uporabljal? 

- Kakšne lastnosti mora imeti izdelek ali storitev, da izpolni potrebe potrošnika? 

- Ali smo upoštevali vse potrebne lastnosti, smo kaj pozabili? 

- Ali smo ustvarili lastnosti/funkcije, ki jih potrošnik sploh ne potrebujete? 

- Kako smo dali ime izdelku ali storitvi? 

- Ali ima spevno, moderno, atraktivno ime? 

- Kakšne  dimenzije, oblike, velikosti ali barve so na voljo? 

- Po čem se vaš izdelek ali storitev razlikuje od izdelkov ali storitev vaših tekmecev? 

- Kako bo izdelek izgledal? 

Cena 

Cena izdelka ali storitve ustvarja prihodek, in kar je najbolj pomembno, dobiček. Vsi ostali 

elementi marketinškega spleta ustvarjajo stroške, zato je pomembno, da v poslovnem procesu 

razumemo povezavo med prihodki, stroški in dobičkom. Odločitve o oblikovanju cen so 

ključnega pomena za uspešno poslovanje. Cena izdelka je v bistvu znesek, ki ga potrošnik 

plača, da ga uživa. Prav tako je zelo pomemben del načrta za promet, kot ga določa dobiček 

podjetja in preživetje. Prilagajanje cene izdelka ima velik vpliv na celotno strategijo trženja. 

Prilagajanje cene izdelka lahko močno vpliva na prodajo izdelkov in povpraševanje po 

izdelkih. 

Vprašanja, ki  si jih moramo zastaviti, ko nastavljamo ceno izdelka: 

- Koliko nas je že stala  proizvodnja izdelka? 

- Kakšna je cena izdelka, ki jo potrošniki pričakujejo? 

- Menite, da bi lahko z rahlo nižjo cen občutno povečali svoj tržni delež? 

- Ali trenutna cena izdelka dohaja ceno konkurenčnih izdelkov? 

Izdelek je vreden toliko, kolikor so potrošniki pripravljeni plačati zanj. Cena mora biti tudi 

konkurenčna, vendar to ne pomeni nujno najcenejša; majhno podjetje morda lahko tekmuje z 

večjimi tekmeci, z dodajanjem dodatnih storitev ali podatkov, ki bodo strankam ponudili 

boljšo vrednost za denar. Zvesti potrošniki so na splošno manj občutljivi na ceno kot novi 

potrošniki.  
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Kraj/prostor  

Prostor se nanaša na to, kje bo izdelek ali storitev prodan potrošniku, kako bo distribuiran, kar 

vpliva tudi na končno ceno izdelka. Pri tem obravnavamo vse posrednike, trgovce in prodajne 

agente, za katere pa je potrebno upoštevati plačilo. Na ceno bo tako vplivala proizvodnja, 

distribucija, stopnja dobička, zaloge in nadzor nad zalogami. Pomembno je imeti dober 

dostop, položaj in distribucijo izdelka tam, kjer je najhitreje dostopno za potencialne 

potrošnike.  

Tukaj je nekaj vprašanj, na katera je potrebno odgovoriti pri razvoju distribucijske strategije: 

- Kje potrošniki iščejo storitve ali izdelke? 

- Kakšne trgovine potencialni potrošniki obiskujejo? Ali kupujejo v nakupovalnih  

središčih, mali privatni trgovini, v supermarketu, ali na spletu? 

- Kako dostopajo do različnih distribucijskih kanalov? 

- Po čem se vaša distribucijska strategija razlikuje od vaših konkurentov? 

- Ali potrebujete močno prodajno silo? 

- Ali se morate udeleževati sejmov?  

- Ali morate prodajati v spletni trgovini? 

Kraj je, kjer potrošniki kupujejo izdelke in načini distribucije izdelkov ali storitev morajo zato 

biti ustrezni in priročni za potrošnike. Izdelek mora biti na voljo na pravem mestu, ob pravem 

času in v pravi količini, pri čemer pa stroški skladiščenja, zalog in distribucije morajo biti 

sprejemljivi. Kraj pomeni tudi načine prikazovanja izdelkov skupinam potrošnikom. To je 

lahko v izložbenih oknih in danes tudi preko interneta. 

Komunikacija/promocija 

S promocijo se predstavimo svojim ciljnim javnostim. Za uvedbo učinkovitega promocijskega 

spleta je potrebno poznati svojega potrošnika in njegove lastnosti, da ga lahko nagovorimo z 

različnimi promocijskimi sredstvi in pospešimo zavedanje o izdelku, o njegovih pozitivnih 

lastnostih in prednostih. 

Obstaja veliko različnih promocijskih tehnik, od katerih ima vsaka svoje prednosti, vendar se 

v bistvu lahko razdelijo na štiri širše kategorije: oglaševanje, odnosi z javnostmi, 

pospeševanje prodaje in direktna prodaja. Promocija je zelo pomemben del trženja, saj lahko 

spodbudi prepoznavnost in prodajo. Oglaševanje običajno zajema komunikacijske metode, 

kot so plačani televizijski oglasi, radijski oglasi, tiskani mediji in internetni oglasi. Obstaja 

tudi zelo širok spekter oglaševanja na spletu. Odnosi z javnostmi so sporočila, ki se običajno 

ne plačujejo. To vključuje sporočila za javnost, razstave, sponzorstva, seminarje, konference 

in dogodke. Od ust do ust je tudi vrsta promocije izdelkov. Od ust do ust je neformalno 

komuniciranje o prednostih izdelka s strani zadovoljnih strank in navadnih posameznikov. 
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Prodajno osebje igra zelo pomembno vlogo v odnosih z javnostmi in pri komuniciranju od ust 

do ust. Od ust do ust lahko kroži tudi na spletu.  

 

Slika 4: Promocija 

Vir: Eledge 2015. 

Pri oblikovanju učinkovite strategije za promocijo izdelka je dobro odgovoriti na naslednja 

vprašanja:  

- Kako lahko pošiljate oglasna sporočila vašim potencialnim potrošnikom?  

- Kdaj je najboljši čas za spodbujanje ali promocijo izdelka ali storitve?  

- Ali boste dosegli svoje potencialno občinstvo in potrošnike s pomočjo televizijskih 

oglasov?  

- Ali je najbolje, da uporabite socialne medije pri spodbujanju izdelka?  

- Kakšna je strategija promocije konkurentov? 

Promocija je način, kako podjetje komunicira, kaj počne in kaj lahko ponudi potrošnikom. 

Vključuje dejavnosti, kot so blagovne znamke, oglaševanje, PR, celostno grafično podobo, 

vodenje prodaje, posebne ponudbe in razstave. Spodbujanje pozornosti, privlačnost, dosledno 

sporočilo in dati potrošnikom razlog, da izberejo ravno ta izdelek namesto nekega  drugega. 

Dobra promocija ni enosmerna komunikacija, ampak utira pot za dialog s strankami. 

Promocija mora sporočiti koristi, kaj stranka pridobi od izdelka, in ne le lastnosti tega izdelka. 

Ne glede na to, ali je promocijski material en list ali kompleks brošure, mape ali kataloga, 

mora vzbuditi pozornost strank. Mora biti enostaven za branje in omogočiti potrošniku, da 

ugotovi, zakaj bi moral kupiti ravno izdelek iz promocije. Pomembno je tudi, da se zaposleni 

zavedajo vrednosti izdelkov, ki jih  ponujajo, da imajo dovolj podatkov, informacij ter znanja 

o izdelkih. To pomeni učinkovito komuniciranje zaposlenih, ki tako delijo znanje in izkušnje 

s svojimi strankami. 
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Ljudje  

Vpliva, ki ga imajo ljudje na trgu, ne smemo podcenjevati. Potrebno je upoštevati znanje in 

spretnosti zaposlenih; njihovo motivacijo in naložbe v podporo blagovne znamke podjetja. 

Vsak element marketinškega spleta ima svoj vpliv na druge elemente, vendar pa so ljudje 

največje bogastvo v poslu. Pozitivna podoba podjetja je ključna, da so potrošniki zadovoljni, 

skrb za po-prodajne aktivnosti pomaga pri lojalnosti potrošnikov, grajenju ugleda in 

prepoznavnosti blagovne znamke. 

Zaposleni v podjetju so pomembni v marketingu, saj so oni tisti, ki zagotavljajo storitve. 

Pomembno je najeti in usposobiti prave ljudi za zagotavljanje boljše storitve za stranke. 

Vsakdo, ki pride v stik s svojimi strankami, bo pozitivno ali negativno vplival na zadovoljstvo 

potrošnikov. Ugled blagovne znamke leži v rokah zaposlenih. Zato morajo biti ustrezno 

usposobljeni, dobro motivirani in imeti pravi odnos, ker ravno to pomeni prednost na trgu.  

Procesiranje  

Proces je postopek, kako podjetje posreduje izdelek ali storitev ter s tem učinkuje na 

potrošnika. Od informiranja do sprejemanja naročil in dostave, vsak korak je priložnost, da 

naredimo dober ali slab vtis. Standardi se redno pregledujejo in prilagajajo, da lahko podjetje 

vzdržuje in krepi svoj ugled na dolgi rok pri svojih potrošnikih.  

Proces daje službo in obnašanje tistih, ki so ključnega pomena za zagotavljanje zadovoljstva 

strank. Čakalne dobe, informacije strankam in ustrežljivost osebja so  ključnega pomena, da 

so potrošniki zadovoljni.  

Fizični dokazi  

Fizični dokazi dajejo ustrezen vtis o podjetju vsem potrošnikom, dobaviteljem in sodelavcem. 

Pomembno je, da dokazi odražajo značaj in vrednote, to se nanaša tudi na vse komunikacijske 

kanale, ki jih vzdržuje podjetje: spletna stran, Facebook, newsletter, ... Enostavno pravilo, ki 

se nanaša na tovrstno urejenost je vzdrževanje konsistentnosti. Standardizacija promocijskih 

materialov in prodajnih gradiv, uporaba logotipa in imena podjetje ter splošno upoštevanje 

celostne podobe podjetja. 

Fizični dokazi se nanašajo na opredmetene izdelke, da imajo potrošniki možnost poskusiti, 

preden kupujejo, ali vsaj vidijo, se dotaknejo, poskusijo ali vonjajo. Pri storitvah gre pogosto 

za zaupanje in morajo biti fizični dokazi, da je storitev dostavljena (Marketing mix 2013). 
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4 ISTOSPOLNA USMERJENOST  

Homoseksualnost lahko definiramo kot spolno in čustveno privlačnost do oseb istega spola. 

Prvi je izraz homoseksualnost v 19. stoletju uporabili madžarski prevajalec in borec za 

človeške pravice Karl Maria Benkert, pod  psevdonimom Kertbeny (Kuhar 2001, 55). 

V 19. stoletju je psihiatrija začela s preučevanjem homoseksualne osebe, ki jo je označila kot 

nenormalno, bolno in potrebno zdravljenja. Mnogi raziskovalci so iskali vzroke za 

homoseksualnost med fiziološkimi, psihološkimi in družbenimi dejavniki (Graham 2003).  

Kuhar (2001, 138) pravi, da nastanek, izoblikovanje, realizacija in sprejemanje 

posameznikove homoseksualne (spolne) identitete ovirajo družbeni pritiski in kontrola, 

homofobija, popačene in vulgarizirane predstave o homoseksualnosti, ki ne ustrezajo 

družbenim predstavam, pričakovanjem o moškosti in ženskosti ter izostanek skoraj vsakršnih 

pozitivnih modelov homoseksualnih vlog. 

Ameriško psihološko združenje poudarja, da znanost še nima dokončnega odgovora na to, kaj 

vpliva na določeno spolno usmerjenost. Znanstveniki se danes strinjajo, da je spolna 

usmerjenost rezultat kompleksnih družbenih interakcij, kognitivnih in bioloških dejavnikov. 

Pri večini ljudi je oblikovana v zgodnjih letih in ne obstaja dovolj znanstvenih dokazov, da jo 

je možno spremeniti. Tisti, ki to počnejo, ustvarjajo okolje, v katerem se predsodki in 

stereotipi razraščajo. Treba je razumeti, da obstajajo številni razlogi za posameznikovo spolno 

usmerjenost in da so ti razlogi lahko različni za različne ljudi (Lutes 2007, 7).  

Spolna usmerjenost je del identitete, s katero se človek poistoveti in jo ponotranji. Poleg 

heteroseksualnosti, ki je najpogostejša oblika spolne usmerjenosti, obstaja poleg  

biseksualnosti (posameznika spolno in čustveno privlačijo osebe obeh spolov) še 

homoseksualnost (isto spolno usmerjene osebe). Homoseksualnost s pojavlja v vsaki 

generaciji znova in je ni mogoče izkoreniniti, ker naj bi bila deloma naravna, deloma pa 

posledica zgodnje vzgoje (Sullivan 2008). 

Homoseksualne odnose srečujemo skozi vso zgodovino, najdemo jo v vseh človeških 

družbah, zasledimo jo tudi med živalmi (Kuhar 2003). 

Znanost pravi, da razvoja homoseksualnih oseb ni mogoče pojasniti ne s psihosomatskim 

nasledstvom in tudi ne samo z delovanjem družbenega okolja. Poleg tega se posamezniki 

spreminjajo vse življenje. Odraslost še ne pomeni konca razvoja. A. R. D. Angelli pravi, da 

lahko oseba kadarkoli v življenju začuti čustveno privlačnost do istega spola in razvije 

homoseksualnost. Edino, kar je tu patološkega, je homofobičnost večine. Biologi z Univerze v 

Harvardu so odkrili skupino živih bitij, ki vsebuje samo ženske primerke in se že 40 milijonov 

let uspešno razmnožuje brez moškega spola. Gre za majhne vodne živali, bdelloide, ki so se 

skozi evolucijo s prilagajanjem posameznim okoljem razvile v več kot tristo vrst (Oreškovič 



26 

2010).  

 

Slika 5: Same-sex parents 

Vir: Themes 2013. 

Danes vemo, da homoseksualnost ni duševna bolezen in ni razvojna motnja. Menimo, da je to 

samo spolna usmerjenost in da z ostalimi sferami življenja nima povezave.  

4.1 Značilnosti istospolne usmerjenosti 

»Homoseksualnost« je sestavljena iz grške besede »homos«, ki pomeni »enak, isti« in 

latinskega korena »sex«. Homoseksualnost je spolna usmerjenost, seksualno nagnjenje do 

oseb istega spola (Wikipedija 2015). 

V knjižnem jeziku se poleg »homoseksualen/-na« najbolj pogosto uporabljata še izraza »gej« 

za moške in »lezbijka« za ženske (Wikipedija 2015). 

Definicija istospolne usmerjenosti - homoseksualnosti - zajema tri kriterije: 

- spolna privlačnost do istega spola; 

- spolni odnos z osebo istega spola; 

- spolna identiteta (imeti se za geja ali lezbijko) (Projekt virus 2008). 

 

Slika 6: Gay Marriage 

Vir: Business Insider 2014. 
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Osebna identiteta je tisto, kar določa človeka kot osebo. Oblikuje se v odnosu z drugimi in 

soodloča njegov življenjski potek. Predstava, ki jo ima posameznik o sebi, njegova identiteta, 

vpliva na splošno vedenje, na vrednote, ki mu nekaj pomenijo in na odnose z ljudmi. Skozi 

proces odraščanja in učenja o spolnih vlogah pa se izoblikuje prepričanje o moški ali ženski 

identiteti, kar se nanaša na lastne občutke moškosti oziroma ženskosti. Spolna identiteta se 

nanaša na individualno občutje moškega ali ženske. Sprejemanje sebe kot moškega ali žensko 

je odločilno za posameznikovo predstavo o sebi (Hays-Gilpin in Whitley 2000, 79). 

4.2 Razvojni trendi istospolne usmerjenosti 

Naš globalni trg opredeljuje raznolikost. Bolj kot kdaj koli prej se moramo zavedati 

multikulturnega in raznovrstnega načina življenja v sedanji družbi. Že več kot desetletje so 

istospolni potrošniki dragocen segment, so tisti, ki se ponašajo z zvestobo blagovni znamki in 

poveljuje impresivno kupno moč. V ZDA oglaševalske agencije, specializirane za doseganje 

gejevskega in lezbičnega trga, postavljajo gejevsko in lezbično skupnost na približno 6 % na 

10 % celotnega prebivalstva ali nekje med 16 milijonov in 27 milijonov. Poleg tega se 

gejevska in lezbična skupnost ponaša s približno 485 milijard USD v kupni moči. Gre za 

raznoliko skupino potrošnikov s širokim spektrom interesov in potreb. Industrija je trenutno 

usmerjena na trg, ki vključuje potovanja, finance, zavarovanje, zabavo, modo, avtomobile in 

razkošje čim bolj luksuznega načina življenja. Istospolna skupnost, tudi kaže, da je 

tehnološko »zdrava pamet« bolj dovzetna za najnovejše tehnološke izdelke in tudi med prvimi 

jih uporablja (Cherkassky 2004). 

 

Slika 7: Flickr/ Brendon Thorne 

Vir: Business Insider 2014. 

Trendi, ki že nekaj desetletji krožijo in se razvijajo po svetu za istospolno usmerjene se kažejo 

v vse večjih enakopravnih pravicah tudi za njih. Države so že sprejele ali so začele sprejemati 

zakone o istospolnih porokah, dedovanju, družinske zakonike itn.   



28 

 

Slika 8: Same-sex parents 

Vir: Themes 2013. 

V zadnjih letih smo priča trendu, ko v pop kulturo prodirajo teme, ki obravnavajo 

homoseksualno usmeritev. Razvpita epizoda iz serije "Ally McBeal", v kateri se Ally in Ling 

poljubljata, je v ZDA dosegla največjo gledanost. Serija, ki osebno in prikupno obravnava 

številne predsodke in stereotipe, kot so dileme glede odnosa med poklicnim in zasebnim 

življenjem, homofobičnost itn., vešče odpira še eno, bolj prefinjeno vprašanje: ali sta 

homoseksualnost in heteroseksualnost povsem ločeni kategoriji - ali pa velja črno-belo 

(Oreškovič 2010). 

Nova serija »Looking«, v kateri so glavni junaki istospolno usmerjeni in se v poslovnem, 

ljubezenskem in družinskem življenju soočajo s težavami kot vsi heteroseksualni pari. 

Umetniški svet je že dolgo časa na strani istospolno usmerjenih. Iz umetniških vrst so 

prihajali prvi aktivisti,  borci ter znane osebnosti, ki so istospolno usmerjeni. Danes temu sledi 

tudi poslovni svet, podjetje, ki kaže naklonjenost do istospolno usmerjenih potrošnikov in v 

prvi vrsti zaradi dobičke. Toda vse več je tudi zelo uspešnih poslovnežev, ki svojo spolno 

usmerjenost javno priznavajo in s tem tudi v podjetju podpirajo istospolno skupnost ter svoje 

zaposlene. Če naštejemo le nekaj največjih IKT poslovnežev: Tim Cook (generalni direktor 

Apple-a), Ron Shuman (Tesla), Ray Everett (TRUSTe in Yahoo), Chris Hughes 

(soustanovitelj Facebooka, ki se je leta 2007 pridružil Obama kampanji), Keith Rabois 

(PayPal), Sara Sperling (Snapchat), Joel Simkani (ustanovitelj zmenkarij apps za gej moške, 

Grindr) … Tudi politiki izražajo svojo seksualno usmerjenost, v Evropi so vedno bolj odprti, 

v ZDA je kljub vsemu to še velik problem, toda na primer Megan Smith (vodja tehnološkega 

področja ZDA), Jim McGreevey (guverner New Jerseya in nato 2004 odstopil), kot 

biseksualka se je opredelila sekretarka Oregona Kate Brown (Business Insider 2014) . 
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Slika 9: Kate Brown, sekretarka Oregona 

Vir: Business Insider 2014. 

Trendi kažejo, da je potrebno vse etične, politične, verske, kulturne, moralne in druge razlike 

spoštovati, če ne sprejeti, se pa naučiti sobivati.  
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5 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE ZA ISTOSPOLNO USMERJENE 

POTROŠNIKE 

Razvoj na gejevskem trgu se odraža v videzu gejevskih in lezbičnih podob v  medijih. V času 

globalnega kapitalizma konec 20. in na začetku 21. stoletja se je istospolna skupnost znašla v 

središču tržne ekonomije in postala svojstven fenomen, poznan kot roza ekonomija. O roza 

ekonomiji (Pink Money, Pink Pound, Dorothy Dollar) se je začelo razpravljati v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, izstopajo predvsem turizem, modna in kozmetična industrija, zabavna 

in medijska industrija.  

Razvoj gejevskega trga v ZDA je do leta 1970 zaznamovala skoraj popolna nevidnost. V 

obdobju od 1970 so bili oglasi za istospolno usmerjene v podjetjih, ki so bila last gejev ali 

lezbijke. Po nemirih v Stonewallu se začnejo pravice istospolnih krepiti, s tem pa tudi njihova 

prepoznavnost. Narejene so bile prve tržne raziskave o tej segmentni skupini. Gej preide v 

modo, kot mlad, privlačen, izobražen in bogat moški. V letih 1980 se pojavijo prvi direktni 

oglasi za istospolne potrošnike. Oglašujejo jih slavne osebnosti. Prva podjetja, ki objavijo 

oglase moškega telesa za občudovanje žensk in gej moških so Calvin Klein, Marlboro. Toda 

epidemija aidsa v obdobju 1984-1989 je botrovala hitremu umiku mnogih oglaševalcev; samo 

Absolut vodka je ostala dosleden oglaševalec v gejevskih medijih in je še vedno lojalna 

gejevskim potrošnikom. Leta 1990 se znova oblikuje zanimanje za gejevsko tržišče. 

Oglaševanju za istospolno usmerjene se pridružijo znane organizacije alkoholne, tobačne, 

tekstilne, glasbene, turistične in zabavne industrije (Benetton, Gap, Columbia CD, Philip 

Morris). Marketinške kampanje vključujejo in prikazujejo istospolne pare, slavne geje ali 

lezbijke, uporabljajo gejevske simbole. V tiskanih oglasih se oglašujejo Calvin Klein, Banana 

Republic, Versace. Pojavljajo se televizijski oglasi - Ikea je pokazala dva moška pri nakupih. 

Vendar so oglas opustili zaradi grožnje bombnega napada. Oglasi za istospolno usmerjene so 

vedno naleteli na nasprotnike in negodovanje zaradi objav. Sporen je bil oglas Calvina Kleina 

"Tattoo" in "Brandon", ki je prikazoval mladeniče, ki se slačijo pred starejšim moškim - 

fotografom, ki ga v oglasu ni videti in pogovor, ki je nakazoval na spolno tematiko. Ti oglasi 

so bili deležni številnih kritik, tudi od takratnega predsednika Clintona, in so bili kasneje 

umaknjeni. Večina oglasov je v ospredje postavljala moški par ženski par je bil zapostavljen. 

Zato so v marketinških kampanjah posvetili pozornost lezbijkam "šminka lezbijke". Calvin 

Klein je v svoj oglas vključil model Jenny Shimizu, odkrito lezbijko. Vsi ti oglasi so bili zelo 

sporni, tudi zato, ker so v njih vedno nastopali belci. V turizmu se oglašujejo istospolna 

križarjenja, ločijo tudi spol. Velike medijske hiše imajo »talk showe«, ki jih vodijo istospolno 

usmerjeni - npr. Ellen. Modne hiše Gucci, Versace, Prada, objavljajo v oglasih sugestivno 

homoerotične ženske modele. Po letu 2000 v tiskanih medijih še vedno prevladujejo oglasi za 

oblačila, alkohol, cigarete, zabavo, glasbo, potovanja, finančne storitve in Aids. Avtomobilske 

znamke Jaguar, Volkswagen, Volvo, Saab, Saturn in Subaru začnejo oglaševati za istospolne 

potrošnike. Subaru ima v svojem oglasu Martino Navratilovo, kot lezbijko in atletinjo, to sta 

poudarjeni vrlini. Subaru je eno redkih podjetij, ki odkrito in dosledno podpira lezbične 
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potrošnice. Nekatera podjetja so stopila korak naprej in se poleg oglaševanj za istospolno 

usmerjene začela zavzemati za istospolne pravice in podpirajo njihove neprofitne organizacije 

(Sender 2002, 14–29). 

     

Slika 10: Gey in media 

Vir: Daniels 2015.  

Res uspešen marketing je, ko podjetje prepozna, predvidi in zadovolji potrebe potrošnikov 

bolje od svojih konkurentov. Razumevanje potrošnikov, učinkovito komuniciranje z njimi in 

proizvodi ali storitve, ki zadovoljujejo njihove potrebe, so vse sestavine za uspešno 

poslovanje. Skoraj 1 od 16 potrošnikov po vsej Veliki Britaniji je istospolno usmerjeni - to je 

obsežna tržna niša, ki se jo pogosto spregleda. Istospolni potrošniki sestavljajo močno in 

donosno skupino potrošnikov. Ocenjuje se na 70 - 81 milijard GBP v Veliki Britaniji. Glede 

na raziskave, ki so jih opravili v Veliki Britaniji, naj bi polovica odraslih nakupovala iz 

etičnih razlogov. Trije od petih istospolnih potrošnikov kupujejo izdelke, če mislijo da je 

podjetje gejem prijazno. Gej marketing se nanaša na marketinške strategije usmerjene 

izključno na istospolne potrošnike, ki ponujajo prilagojene izdelke ali storitve. Toda te 

marketinške kampanje ne dosežejo le istospolnih potrošnikov, ampak tudi njihove družine, 

prijatelje ter tiste, ki se odločajo o nakupu na podlagi etičnih načel (Wheeler-Quinnell 2012, 

3–5). 

Sedaj gej oglaševanje prihaja iz ozadja na vse možne načine. Sporen JC Penney kataloga, 

oglas prikazuje način marketinškega komuniciranja za širše občinstvo med naraščajočo "gej 

prijazno" ali gej-podporno množico potrošnikov. Obstaja veliko več gej prijaznih potrošnikov 

kot istospolnih potrošnikov. JC Penney oglas prikazuje homoseksualni moški par, ki v 

resničnem življenju s svojima otrokoma praznuje dan očetov. Slika je sprožila protest 

ameriškega Family Association - Donalda Wildmon, ampak širša marketinška skupnost je 

videla strategijo kot velik uspeh. JC Penney so tiskali kataloge, ki so jih poslali na približno 
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14 milijonov gospodinjstev (Ostrow 2012). 

 

Slika 11: Očetov dan 

Vir: Ostrow 2012. 

Družina dveh očetov je bila v središču najbolj priljubljenih serij "Modern Family" na televiziji 

in pobirala nagrade. Države izdajajo licence za gej poroke in ankete kažejo podporo 

gejevskim porokam. Splošna populacija je postala pogojena z različnim življenjskim slogom. 

Podjetja se poslužujejo tudi »gej nejasnih« oglasov; npr. oglas za avtomobilsko zavarovanje 

Flo pokaže dva moška v pogovoru z referentom. Nekateri gledalci so ta oglas videli kot 

gejevski par, ki želi zavarovanja, za druge sta bila ta dva moška prijatelja ali brata. Podjetje je 

samo želelo, da ljudje kupujejo avtomobilsko zavarovanje (Ostrow 2012). 

5.1 Vsebine in značilnosti marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene 

potrošnike 

Marketinški splet za istospolno usmerjene potrošnike prav tako vsebuje oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno prodajo in neposredni marketing. Potrebno 

je vse to le prilagoditi subkulturi istospolne skupnosti. Vsaka subkultura je razvila svoje tržne 

lastnosti, tako imajo tudi istospolni potrošniki svoje specifične tržne lastnosti (Kates 2000). 

Vedeti je treba, da istospolni potrošniki niso homogena skupina, saj so to osebe obeh spolov, 

vseh starosti, ras, ver in političnega prepričanja (Stuber 2002). Trg je torej treba raziskati 

ločeno za geje in ločeno za lezbijke, četudi imajo tudi skupne lastnosti (jezik, življenjski stil, 

simbole in zunanjo podobo skupnosti). Mnoge raziskave jih kažejo kot »trend setting avant-

garde« potrošnike (Johnson 2006).   

Obstajajo nekateri oglasni poskusi, da bi spremljali odziv potrošnikov s pomočjo kuponov, ki 

se lahko uporabljajo za sledenje publikacije, v kateri se je oglas pojavil. Raziskave so 

pokazale, da istospolni potrošniki veliko manj uporabljajo kupone kot drugi potrošniki, zaradi 
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česar je ta metoda nezanesljiva pri ocenjevanju učinkovitosti istospolnih oglasov v medijih 

(Sender 2002, 36). 

Neposredno trženje je eden od najboljših načinov, da se podjetja povežejo z istospolnimi 

potrošniki. Vendar obstaja nekaj lastnosti, ki si jih delijo gejevski in lezbične potrošniki/ce. 

To so: premožni, visoko izobraženi, prefinjeni, zvesti blagovni znamki in treni potrošniki. 

Gejevska in lezbična gospodinjstva imajo po navadi tudi manj otrok in več razpoložljivega 

dohodka. Istospolni potrošniki raje vidijo oglaševanje in stopnja odzivnosti se izboljša, ko je 

sporočilo prilagojeno ravno njim. S temi oglasi pa morajo biti podjetja iskrena. Direktna pošta 

in oglaševanje v gejevskem tisku in na spletu so učinkovite metode za doseg istospolnih 

potrošnikov. Podjetja naj bodo kreativna, iskrena, predvsem morajo imeti dober izdelek ali 

storitev (Cherkassky 2004). 

Podjetja, ki želijo pospešiti prodajo, neposredno nagovarjajo istospolne potrošnike tako, da v 

oglase vključijo znane osebnosti, za katere je splošno znano, da so istospolno usmerjene. 

L'Oréal je leta 2004 najel Kyana Douglasa za njihovega tiskovnega predstavnika ter 

svetovalca »Queer Eye for Straight Guy«. Douglas je postal tiskovni predstavnik kozmetike 

za vse kategorije: kozmetika za nego kože in izdelki za lase za ženske in moške. Douglas je 

igral vlogo pri svetovanju in izobraževanju potrošnikov ter podajal mnenja o novih izdelkih. 

Uporaba odkrito istospolnega modela za splošni in istospolni trg je pomagala L'Orealu doseči 

uspeh na gej trgu, kar ostaja ključna prednostna naloga za poslovanje podjetja (Wheeler-

Quinnell 2012, 8). 

 

Slika 12: Kyan Douglas 

Vir: Wilke 2007. 

Podjetje IKEA je 2006 v televizijski oglas z naslovom »Dnevna soba«, ki je bil na sporedu po  

ZDA, vključila kolaž različnih družin v njihovih dnevnih sobah. Končni posnetek je bil 

istospolni moški par, ki je sedel pred kavčem s svojo ljubečo hčerko. Glas v ozadju pravi 

»Zakaj ne bi zofe prišle v različnih oblikah, tako kot družine?« (Wheeler-Quinnell 2012, 10). 
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Slika 13: Dnevna soba 

Vir: Wheeler-Quinnell 2012, 10. 

V letu 2009 je bil Lloyds TSB najboljši delodajalec o etični enakosti na delovnem mestu. To 

je podjetje spodbudilo, da so prvi v Veliki Britaniji namenili marketinško kampanjo za 

finančne storitve prav istospolnim potrošnikom. To so povezali s tem, da so dragocen del 

njihovi zaposleni istospolni in potrošniki. To je bilo sprejeto pozitivno zunaj in znotraj 

podjetja, dobili so veliko »roza« pozornost medijev in spleta (Wheeler-Quinnell 2012, 6).  

 

Slika 14: »Pink« oglas 

Vir: Wheeler-Quinnell 2012, 7. 

Leta 2008 je imel Pepsi oglas po vsej Veliki Britaniji, v katerem sta dva moška v baru 

spodbujala prijatelja za klepet z žensko. Prijatelj je za spodbudo popil Pepsi MAX in 
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odkorakal mimo ene ženske, nato pa mimo druge - modela Kelly Brook, dokler se ni 

dokončno približal moškemu na koncu šanka in kamera ostane na vidno presenečenima 

prijateljema. Oglas se igra z občinstvom s predpostavko heteroseksualnosti. Film je bil 

uporabljen tudi za spletne oglase in na številnih digitalnih medijskih kanalih, vključno s 

Facebook, Sky Športno mrežo, FHM, na Pepsi MAX spletu in mobilnih spletnih straneh Link: 

https://youtu.be/iwE7ALQT7lA (Wheeler-Quinnell 2012, 9). 

McDonald's je 2010 predvajal oglas: "Pridite takšni, kot ste (ang. Come as you are)" v 

Franciji. V oglasu najstnik v restavraciji zre v fotografijo svojega razreda, na kateri je tudi 

njegov fant, medtem se pogovarja po mobilnem telefonu. V pogovoru reče svojemu fantu, da 

ga pogreša, a pogovor prekineta, ko k mizi sede njegov oče. In oče pravi sinu, da je škoda, da 

obiskuje deško šolo, ko bi ga morala loviti dekleta. Fant se nasmehne in oglas se konča s 

sloganom »Pridite takšni, kot ste (ang. Come as you are)«. Oglas je bil dodan na YouTube, 

kjer so zabeležili več kot dva milijona zadetkov. Link: Gay McDonald's ad in France 

(Wheeler-Quinnell 2012, 10). 

Oglaševanje v »roza« medijih za istospolne potrošnike tako na spletu kot v tisku, je eden od 

načinov, da podjetja neposredno dostopijo do segmentne skupine, ki jo želijo nagovoriti. Ta 

prisotnost je eden izmed načinov za povečanje pokritosti blagovne znamke podjetja, s tem 

izdelkov in storitev med istospolnimi potrošniki. Podjetjem mora biti jasno, da morajo svoje 

izdelke ali storitve prikrojiti istospolnim potrošnikom in medijem, v katerih bodo oglaševali. 

(Wheeler-Quinnell 2012, 13). 

Fordova promocija za Ford Kuga v »Pride Beside the Sea« brošuri so povezali z dogodkom 

»The Brighton Pride«. Ford temelji na spletnem oglaševanju pri istospolnih medijih 

(gaydar.co.uk) in v specializirani publikaciji Gay Times, Attitude in Refresh. Ford priznava, 

da sta se s to akcijo zunanja podoba in ugled podjetja močno okrepila na trgu istospolnih 

potrošnikov (Wheeler-Quinnell 2012, 13). 
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Slika 15: Ford Kuga 

Vir: Wheeler-Quinnell 2012, 13. 

Podjetja, ki uspešno gradijo zvestobo med istospolnimi potrošniki, vlagajo v istospolno 

skupnost. Podjetja sodelujejo v kampanjah istospolne skupnosti in s temi dejavnostmi 

dvigujejo prepoznavnost blagovne znamke ne samo med istospolnimi potrošniki, ampak tudi 

med njihovimi družinami, prijatelji in gejem prijaznimi potrošniki. 

Podjetja lahko sodelujejo kot: 

- Sponzorji lokalnim, nacionalnim ali mednarodnim dogodkom. 

- Predstavljajo svoje izdelke ali storitve na prireditvah, ki jih organizira istospolna 

skupnost. 

- Kot gostitelji na dogodkih na gejevskih prizoriščih. 

- Na spletnih straneh gejevskih skupnostih (Wheeler-Quinnell 2012, 13). 

Deset korakov do trženja gej potrošniku: 

1. Vključiti geje v redne kampanje podjetja. S tem se dosežejo geji, njihove družine, 

prijatelji in ostali etični potrošniki. 

2. Raziskati potrebe in želje istospolnih potrošnikov, da se pravilno in atraktivno prilagodi 

izdelke ali storitve. 

3. Posvetovati se s svojo lokalno gej skupnostjo, sodelovati in komunicirati pri razvoju 
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komunikacijske strategije. 

4. Razmisliti o podobi podjetja, izdelkih ali storitvah (npr. bolj trendi). 

5. Sodelovati z gej skupnostjo, jih podpirati in usklajevati se z lokalnimi in nacionalnimi 

skupnostmi na istospolnih dogodkih. 

6. Podjetja morajo dati tisto, kar obljubijo. Gej prijazna podjetja morajo biti politično in 

etično korektna do svojih istospolno zaposlenih in potrošnikov.  

7. Podjetja morajo imeti etično korektne uslužbence, ki znajo voditi posle in zaposlene ter 

na trgu znati usmerjati marketinške kampanje k istospolnim potrošnikom. 

8. Merjenje uspešnosti kampanj in ozaveščanje potrošnikov.  

9. Podjetja se morajo znati odzvati na negativne odzive ostalega trga in ohraniti lojalnost 

istospolnih potrošnikov.  

10. Podjetja morajo ostati dosledna pri vlaganju v trajni odnos z istospolnimi potrošniki in 

bodo tudi nagrajena z večjim tržnim deležem (Wheeler-Quinnell 2012, 28–29). 

5.2 Marketinško-komunikacijski splet za istospolno umerjene potrošnike 

Kupna moč gejev in lezbijk se širi in s tem se spreminjajo področja marketinga in odnosov z 

javnostmi kot tudi sama ekonomija. Obstaja več načinov, kako lahko »gej prijazna podjetja« 

(ang. Gay Friendly) neposredno komunicirajo z istospolno skupnostjo. Da bi povečali vez 

zaupanja in gej prijazne prakse, je potrebno oblikovanje ne diskriminacijske politike na 

delovnem mestu, podpora in pobuda za gejevske pravice. Sprejemanje, zanesljivost, osebna 

pozornost in odličnost so lastnosti, ki si jih želijo vsi potrošniki pri nakupu. Uporaba 

pozitivnega pogleda, spoštovanje vseh potrošnikov in zagotavljanje povečevanja ugleda 

pomeni tudi večji dohodek podjetja. Istospolna populacija je donosen trg. Podjetja naj se 

naučijo, kako govoriti jezik gejevske skupnosti, seznanijo naj se z istospolno organizacijo v 

svojem okolju in ustvarijo gejem prijazen delovni prostor. S temi koraki so podjetja na dobri 

poti do povečanja prodaje svojih izdelkov ali storitev (Puechl 2004). 

Raziskave kažejo (mygayweb.com), da 78 % gejevskih spletnih uporabnikov raje kupuje od 

podjetji, ki so usmerjena na trg istospolno usmerjenih potrošnikov. Prvi in najpomembnejši 

korak je raziskovanje trga z iskanjem gejevskih/lezbičnih časopisov, revij, centrov skupnosti, 

spletnih strani, konferenc. Raziskave kažejo, da so gej potrošniki bolj dovzetni za najnovejše 

trende kot heteroseksualni potrošniki in so tudi idealna skupina za uvajanje novih izdelkov in 

storitev. Oglaševanje v »roza« medijih - samo za istospolno usmerjeno populacijo; on line, 

print; podjetja morajo imeti dnevno povezavo. Najbolj uspešne kampanje so bile tiste, ki so 

natančno opredelile, da so »gejem prijazne«. Gej potrošniki zelo dobro ločijo, kdaj se jih v 

oglasih izkorišča in kaj je resnično namenjeno njim. Podjetja se morajo povezati in oglaševati 

na socialnih medijih (Facebook, Twitter) in graditi svoja stališča, da so gejem prijazni. 

Lezbijke in geji niso homogena skupina, zato je potrebno ločiti oglase za posamezno skupino; 

podoba dveh moških v oglasu na primer ne bo pritegnila lezbijk. Zato je potrebno v 

kampanjah posvetiti pozornost in pripraviti podobe za oba spola. Podjetja se morajo 
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pozanimati in razumeti, kje živijo, katere dogodke obiskujejo, katere medije najbolj 

uporabljajo, oziroma kateri so najbolj »trendovski«; Facebook, Twitter, Youtube, Blogs, 

Flickr. Podjetja naj si ogledajo tista  podjetja, ki že oglašujejo in so prisotna v tem segmentu, 

kakšno strategijo marketinškega komuniciranja izvajajo. Pomembno je tudi posvetovanje z 

gejevsko skupnostjo, medijsko znanimi osebami, ki so istospolno usmerjene ter skupaj 

ustvarjati nove izdelke ali storitve. Podjetja lahko pritegnejo istospolne potrošnike s 

prilagajanjem izdelkov ali storitev, kjer so dodatni izdelki razviti kot odziv na specifične 

potrebe oziroma okuse istospolnih potrošnikov. Z vlaganjem v posebne izdelke in storitve 

blagovne znamke dokazujejo resnično zanimanje za skupino potrošnikov ter s tem to lahko 

koristi dolgoročnemu odnosu, ki se razvija (Puechl 2004). 

Absolut vodka je bila ena prvih blagovnih znamk, ki se je neposredno ukvarjala in se še 

vedno specifično ukvarja z istospolnimi potrošniki. Svoje izdelke prilagaja s spreminjanjem 

zunanjosti svojih steklenic in dodatno podpre z omejeno izdajo. Za praznovanje 40. obletnice 

gejevskega ponosa (nemirov Stonewall) so oblikovali steklenico »mavrica« (ang. rainbow) in 

imeli omejeno izdajo steklenic. Steklenica »NO LABEL« je bil zasnovana za izpodbijanje 

predsodkov (Wheeler-Quinnell 2012, 11–12). 

 

  

Slika 16: Absolut vodka 

Vir: Wheeler-Quinnell 2012, 12, 15. 

Turistična agencija Thomson je ustvarila svojo svobodno zbirko praznikov in začela z e-

brošuro v januarju 2010, v kateri je ponudila večjo izbiro in varnost istospolnim potrošnikom. 

To pomeni, da so istospolni potrošniki lahko prepričani, da bodo vsi njihovi hoteli imeli 

»GayComfort« pečat odobritve. »GayComfort« je spletni program za akreditacijo. Pomeni, da 
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je osebje hotelov z oznako »GayComfort« usposobljeno zagotoviti diskretnost in etičnost, 

znajo se izogniti raznim incidentom (npr., če istospolni par želi enoposteljno sobo, osebje ni 

šokirano ali celo nejevoljno reagira) (Wheeler-Quinnell 2012, 11).   

    

Slika 17: Agencija Thomson 

Vir: Wheeler-Quinnell 2012, 11. 

Marketing je resnično uspešen takrat, ko se dejanska potreba identificira, pospeši in zadovolji 

potrošnikove potrebe bolje in hitreje kot konkurenca na trgu. Istospolni potrošniki so močna 

in donosna potrošniška skupina na svetovnem trgu. Gej marketing mora biti strateško 

usmerjen samo za gej potrošnike. Oglasi morajo jasno sporočati, da so namenjeni gej 

populaciji; podjetje lahko s tem doseže: 

- Močno prisotnost na donosnem trgu; podjetje, ki pravilno izvaja marketinško kampanjo 

in komunikacijo je na dobri poti, da pridobi lojalnost istospolnih potrošnikov. 

- Zgradi ugled in lojalnost znamki/brendu; podjetje mora s svojim marketingom 

komunicirati in nastopati pošteno, graditi ugled kot gej populaciji prijazen in dostopen 

partner. 

- Podjetje mora biti atraktivno za to segmentno skupino; zavedati se je potrebno, da ta 

populacija pomeni ne le njihovo lojalnost, ampak lojalnost njihovih družin, prijateljev in 

tistih, katerim so načela pomembna. 

- Okrepijo in povečajo svojo podobo; kot podjetje, ki je gej prijazno, ki oglašuje svoje 

izdelke in storitve za istospolne potrošnike ter zaposluje istospolno usmerjene. 

- Javna korist; podjetje se mora tudi javno vključiti v gejevsko skupnost in s svojimi 

dejanji dokazati, da jih resnično podpira (Wheeler-Quinnell 2012, 3–5). 

Obstajajo signali za gejem prijazna podjetja. Ti signali so lahko diskretni in specifični. Signali 
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so lahko predstavljeni na način, ki ne žali tradicionalnih strank ali opozori na podjetja, ki se 

nahajajo v bolj konservativnemu okolju. Učinkovit način za dosego istospolnih strank je, da 

se podjetja naučijo simboliko skupnosti. To je lahko uporaba majhne mavrične zastave ali 

rožnati trikotnik v obliki nalepke na oknu ali ikona na spletni strani podjetja. Obstaja veliko 

različnih specifičnih tem in slik, ki so na izbiro podjetjem, če se imenujejo gejem prijazni 

(Puechl 2004). 
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6 RAZISKAVA STRATEGIJ MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA ZA 

ISTOSPOLNO USMERJENE POTROŠNIKE 

Drugi del magistrske naloge je empirični del, kjer smo raziskali strategijo marketinškega 

komuniciranja slovenskih podjetij za istospolno usmerjene potrošnike. Predloge za nadaljnje 

raziskovanje smo podali na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave.  

6.1 Opis raziskovalne metodologije 

V empiričnem delu naloge smo informacije in podatke zbrali s pomočjo kvantitativne metode 

raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika na spletnem portalu. Pridobljene 

podatke smo analizirali s statističnim programom Statistical Package for the Social Sciences – 

SPSS. Za preverjanje hipotez smo uporabili regresijski model, T-test za en vzorec (On Sample 

T Test) in metodo ANOVA. 

6.2 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletu posameznih fakultet (Fakulteta za računalništvo 

in informatiko, Filozofska fakulteta), objavljen je bil na Facebook strani LEGEBITRE, poslan 

na osebne elektronske naslove posameznikov, ki so vprašalnik pošiljali naprej svojim 

prijateljem in znancem. Objavljen in posredovan je bil tudi na različnih Facebook straneh 

posameznikov. Vse je potekalo preko interneta. Anketni vprašalnik je bil zastavljen tako, da 

je bilo potrebno odgovoriti na vsa vprašanja in vprašalnik je bil sestavljen po sklopih (spodaj 

so poimenovani), ker je zajemal relativno veliko vprašanj. V raziskavi smo uporabili vsa 

vprašanja in prišli do ustreznih odgovorov. Raziskava je potekala od 12. 11. 2014 do 28. 3. 

2015. V raziskavi je sodelovalo 372 ljudi, od tega je 120 ljudi oziroma 32,25 % celotne 

skupine anketirancev, ki je v celoti izpolnilo vsa vprašanja. Naš vzorec je obsegal 120 oseb ali 

32,25 % anketirancev.  

Prikazujemo analizo odgovorov anketirancev na posamezna zastavljena vprašanja: 
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Slika 18: Samoocena stopnje zapravljivosti 

Vidimo, da se 37 % anketirancev ocenjuje kot zmerni zapravljivci, da veliko zapravljajo jih 

meni 28 %, malo jih zapravi 18 % in zelo malo 13 % ter le 4 % jih meni, da zapravijo zelo 

veliko. 

 

Slika 19: Samoocena porabe denarja v določenem letnem času (sklop 1) 

Največ denarja porabijo poleti, sklepamo lahko, da zaradi dopusta/počitnic, nekaj manj 

pozimi in najmanj jeseni ter pomladi. 
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Slika 20: Poraba denarja navedenih izdelkov (sklop 2) 

Za hrano zapravijo zelo veliko, toda lahko pogledamo z drugega zornega kota, ker je hrana 

nuja in jo lahko postavimo v posebno kategorijo. Anketiranci hrano dojemajo kot posebno 

kategorijo. Torej hrana na eni strani in vse ostalo na drugi strani. Zato lahko rečemo, da 

anketiranci zelo veliko zapravijo za potovanja, nekaj manj za družabno življenje, oblačila in 

obutev, kozmetiko in higienske izdelke. Malo zapravijo za literaturo, zavarovanja, športno 

opremo, tehniko, avtomobile, fitnes in najmanj za hišne ljubljenčke.  

 

Slika 21: Ocena pomembnosti navedenih faktorjev (sklop 3) 

Faktorji, kot so potovanja, zdrava prehrana in zdravo življenje, anketirancem pomenijo zelo 

veliko, nekaj manj družabno življenje, nato zunanja podoba in fitnes, malo jim pomenijo 
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blagovna znamka in luksuzni izdelki. 

 

Slika 22: Mesto nakupa izdelkov ali storitev (sklop 4) 

Zelo veliko nakupujejo v trgovskih centrih, manj v malih privatnih trgovinah ali 

poslovalnicah in po internetu, najmanjši delež predstavlja prodaja na domu. 

 

Slika 23: Pomembnost naslednjih elementov med nakupovanjem izdelkov ali storitev 

(sklop 5) 

Tu lahko sklepamo, da so osveščeni, informirani in zvesti potrošniki, saj jim je zelo 

pomembno nakupovanje na podlagi prejšnjih izkušenj in na podlagi dokazane kvalitete 

izdelkov ali storitev. Pomembno jim je nakupovanje na podlagi cene, kaj jim priporočajo 

drugi in pomembna jim je podpora lokalnim izdelkom in storitvam. Manj pomembna jim je 

blagovna znamka in lepa, zanimiva, drugačna embalaža. Najmanj nakupujejo na podlagi 

oglaševanja ter kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi. 
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Slika 24: Pomembnost oblik marketinškega komuniciranja za nakup določenega izdelka 

ali storitve (sklop 6) 

Anketirance pri marketinškem komuniciranju najbolj pritegne celostna podoba podjetja, sledi 

internetno oglaševanje, nato embalaža izdelka ter oglaševanje. Pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostmi, neposredna prodaja, trženje dogodka, sponzorstvo in trženje osebe jih pritegnejo 

zmerno, najmanj jih pritegne osebna prodaja.  
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Slika 25: Pozornost namenjena naslednjim vrstam oglasov (sklop 7) 

Sklepamo lahko, da so anketiranci tehnološko dobro usposobljeni, saj namenijo največ 

pozornosti internetnim oglasom. Oglasom, ki se pojavljajo na jumbo oglasih - plakatih, 

revijah in časopisih, televiziji, reklamnih letakih in Facebooku, posvečajo enako mero 

pozornosti. Radijski, Twitter, Linkedin in My space oglasi so jim najmanj pomembni. 

 

Slika 26: Razlogi, ki vplivajo na opažanje oglasov (sklop 8) 

Da oglas opazijo, je zelo pomembno, da je izdelan profesionalno, prav tako jim veliko 

pomeni, da oglas vsebuje aktualno vsebino, izdelke ali storitve, ki jih nameravajo kupiti v 
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vsakem primeru. Oglasi za ciljno segmentno skupino in šokantna vsebina so manj pomembni, 

najmanj so pomembni oglasi z erotično vsebino, ponavljajoči se oglasi in znane osebe v 

oglasih, da bi oglas opazili. 

 

Slika 27: Pridobivanje informacij o določenem izdelku ali storitvi (sklop 9) 

Največ informacij o določenem izdelku ali storitvi dobijo v elektronskih medijih in pri 

prijateljih in znancih. Nekaj manj v tiskanih medijih in pri zaposlenih, zelo malo informacij 

pa dobijo pri promocijah v trgovini.  

 

Slika 28: Trditve - sklop 10 

Anketiranci menijo, da oglaševanje zelo vpliva na nakupovalne navade in trende v družbi. 
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Manj vplivajo pa oglasi na njihove nakupe. Žaljivi oglasi nimajo velikega pomena za nakup 

izdelka ali storitve.  

 

Slika 29: Trditve - sklop 11 

Veliko potujejo v tujino, zelo jim je pomembno, da se podjetje javno opredeli kot istospolnim 

potrošnikom prijazno podjetje. V tujini opažajo nekaj oglasov namenjenih istospolnim in pri 

tem ločijo, kaj je namenjeno gejem in kaj lezbijkam. Zelo malo jih nakupuje preko spletnih 

strani, ki so namenjene le istospolnim potrošnikom.  
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Slika 30: Trditve - sklop 12 

Tu se sklopi izjav nanašajo na istospolno usmerjenost in kot vidimo, je večini vseeno ali 

ljudje vedo, da je istospolno usmerjen. Izjave, kako podjetja uporabljajo istospolno tematiko v 
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svojih marketinških kampanjah, anketiranci ocenjujejo kot povprečno. Menijo, da se 

marketinške strategije ne vodijo ločeno za geje in lezbijke ter prav tako, da uporaba blagovne 

znamke podjetja, ki podpira istospolno usmerjene, še ne pomeni, da si istospolno usmerjen. 

Marketinške kampanje za istospolno usmerjene niso grožnja ali nesramnost do drugih 

potrošnikov. 

 

Slika 31: Trditve – sklop 13 

Vidimo, da bodo anketiranci najraje izbrali ponudnika, ki nagovarja ravno njihovo segmentno 

skupino. Istospolni dajejo prednost podjetjem, za katera vedo, da so istospolnim potrošnikom 

prijazna in tudi njihovi domači ter prijatelji raje nakupujejo pri teh podjetjih. Manj pomembno 

jim je ali podjetja ponujajo svoje izdelke ali storitve le njihovi segmentni skupini. 
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Slika 32: Trditve - sklop 14 

Zelo pomembno jim je in se strinjajo z izjavami, da so podjetja gejem prijazna in da to kažejo 

s podporo istospolni skupnosti (da se podjetja zavzemajo za njihove pravice, jih zaposlujejo 

…). Manj jih motijo posamezniki s pretirano vsiljivostjo o svoji spolni usmerjenosti. Menijo, 

da marketinška komunikacija dokaj vpliva na obnašanje istospolnih potrošnikov. Ni jim 

pomembno, da pri poslu komunicirajo z istospolno usmerjenim. 
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Slika 33: Trditve - sklop 15 

V tem sklopu se izjave nanašajo na slovenska podjetja in njihove marketinške kampanje za 

istospolne potrošnike. Kot je razvidno iz grafa, se slovenska podjetja »bojijo« in nimajo 

izdelane kampanje za istospolno usmerjene potrošnike. Delno menijo, da je težava tudi v 

sredstvih/denarju. Se ne strinjajo s tem, da se slovenska podjetja zavedajo novega segmenta 

potrošnikov - istospolnih ter da ločijo specifične potrebe istospolnih parov in da slovenska 

podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene.  
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Slika 34: Panoge, v katerih slovenska podjetja izvajajo strategijo marketinškega 

komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike (sklop 16)  

V panogah, v katerih so opazili marketinško komuniciranje za istospolne potrošnike, so 

predvsem potovanja/turizem, kultura. Manj ali zelo malo pri tekstilu in obutvi, gostinstvu, 

športu, zdravem življenju, najmanj pa pri IKT, pijači, izobraževanju in naštetih panogah 

zgoraj.  

Zanesljivost vprašalnika 

Koeficient Cronbach alfa je mera notranje konsistentnosti sklopa trditev z enako mersko 

lestvico (običajno Likertovo lestvico), na splošno je najbolj poznan kot indeks zanesljivosti.  

Vsebuje dve dimenziji: 

1. Notranja konsistentnost (ang. internal consistency) opisuje povprečno povezanost vseh 

trditev v sklopu, torej koliko posamezna trditev v sklopu vseh trditev meri isti koncept in 

je povezana z vsemi vključenimi trditvami.  

2. Ocena zanesljivosti (ang. reliability estimate) nam pove količino merske napake (ang. 

measurement error), ki jo naredimo z oblikovanjem konstrukta iz sklopa trditev. 
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Rezultati testa so prikazani v dveh preglednicah:  

1. »Reliability Statistics«- vrednost Cronbach alfe. Gibljejo se na intervalu od 0 do 1, višje 

vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta: 

Preglednica 1: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbach alfa Zanesljivost konstrukta 

α ≥ 0,90 Odlična 

0,70 ≤ α < 0,90 Dobra 

0,60 ≤ α < 0,70 Sprejemljiva 

0,50 ≤ α < 0,60 Slaba 

α < 0,50 nesprejemljiva 

Vir: Benstat 2013. 

2. »Item-Total Statistics« v  dveh stolpcih: 

- Corrected Item-Total Correlation – povezanost posamezne spremenljivke s celoto (dobro 

vse, kar je nad 0,5). 

- Cronbach's Alpha if Item Deleted – spremembo Cronbach alfe ob morebitni izključenosti 

spremenljivke (odlično, če so vrednosti manjše od vrednosti Cronbach alfe) (Field 2013, 

709). 

Rezultati Cronbach testov vseh sklopov vprašanj: 

1. »Reliability Statistics«- smo združili v eno preglednico (spodaj): 

Preglednica 2: Koeficient Cronbach za vse sklope skupaj 

Posamezni sklopi Koeficient 

Cronbach alfa 

Poraba denarja navedenih izdelkov ,755 

Ocena pomembnosti navedenih faktorjev ,769 

Pomembnost naslednjih elementov med nakupovanjem izdelkov ali storitev ,642 

Pomembnost oblik marketinškega komuniciranja za nakup določenega izdelka 

ali storitve 

,784 

Pomembnost oblik marketinškega komuniciranja za nakup določenega izdelka 

ali storitve 

,817 

Razlogi, ki vplivajo na opažanje oglasov ,791 

Sklop 10 ,686 

Sklop 11 ,849 

Sklop 12 ,554 

Sklop 13 ,834 

Sklop 14 ,575 

Sklop 15 ,319 

Panoge, v katerih slovenska podjetja izvajajo strategijo marketinškega 

komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike 

,926 
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Vidimo, da so vsi Cronbach koeficienti sprejemljivi, dobri ali odlični. Vprašanja »Koliko 

denarja porabite/zapravite v določenem letnem času?; Kako/kje najraje nakupujete izdelke ali 

storitve; Kje običajno dobite informacije o določenem izdelku ali storitvi?« -  ker niso sklopi, 

niso konstrukti in zato jih ne bomo merili z Cronbachom alfa, ker povezujejo stvari, ki niso 

med seboj povezane. Podrobnejši rezultati so v Prilogi 3. 

2. »Item-Total Statistics« - vsi rezultati so v prilogi (Priloga 3). Vse spremenljivke so dobro 

povezane. Izkazalo se je, da »prehrana« v prvem sklopu sodi v posebno kategorijo; kot 

smo že omenili, je prehrana nuja in jo potrošniki dojemajo drugače, zato jo izključimo iz 

nadaljnje analize. 

Kolmogorov-Smirnov test je nujen, ker je pogoj za veliko število testov v statistiki (T test, 

Regresija, Faktorska analiz …). Z njim preskušamo ne parametrične hipoteze, to se pravi 

domneve o tipu porazdelitvenega zakona ene ali več slučajnih spremenljivk. Je namenjen 

preizkusu ničelne hipoteze H0, da je neznana porazdelitev statistične spremenljivke enaka 

normalni porazdelitvi, proti alternativni hipotezi H1, da je ta porazdelitev različna od 

normalne. 

Rezultati Kolmogorovega testa za vse spremenljivke so v prilogi (Priloga 3). Izkazalo se je, 

da je porazdelitev vseh spremenljivk nenormalna. Vse signifikativnosti so bile 0,000, kar 

pomeni zavrnitev ničelne hipoteze.  

S tem zaključimo, da je vprašalnik veljaven in zanesljiv. 

6.3 Populacija in vzorec 

Naš vzorec je vključeval 120 oseb. Vsi podatki raziskave se nanašajo na vzorec 120 oseb. V 

anketi je sodelovalo več moških 77 % in 23 % žensk. Največ anketirancev ima med 30 in 39 

let. Največ jih ima visokošolsko/univerzitetno izobrazbo. Zaposlenih je 87 % anketirancev, ki 

so samozaposleni (26 %) ali so zaposleni v srednje velikih podjetjih (25 %). Letni neto 

prihodek: 31 % jih zasluži od 15.000 do 25.000 EUR. Podrobnejši rezultati so v Prilogi 2. 

6.4 Izidi raziskave  

Hipoteza 1: Strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje istospolno 

usmerjenih potrošnikov.  

Hipotezo smo preverjali s kombinacijo dveh metod. Metode glavnih komponent kot 

pripravljalno fazo in metodo multivariantne regresije kot glavni del. Analizo smo izvedli v 

treh delih: 

1. splošni del; 

2. oglasi in 
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3. istospolna tematika. 

1. Splošni del 

V tem delu smo uporabili spremenljivke, v katerih anketiranci opisujejo vse lastnosti, ki 

opisujejo nakupovanje vendar brez poudarka o svoji istospolni usmerjenosti.  

 

Slika 35: Načrt za splošni del analize 

Metoda PCA (principal component analysis) 

Zaradi velikega števila številskih spremenljivk je potrebno te nadomestiti z nekaj novimi 

spremenljivkami, ki jih je občutno manj. V raziskavi smo to naredili z metodo glavnih 

komponent. Metoda glavnih komponent je ena izmed najpogosteje uporabljenih 

multivariantnih metod (PCA). Cilj metode je, da z nekaj glavnih komponent povzamemo 

podatke, s čim manjšo izgubo informacij, da se zmanjša razsežnost prostora. Prednosti te 

metode so: 
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- zmanjšano število testov, ker test, ki je narejen na glavni komponenti, ravno tako velja za 

spremenljivke, ki tvorijo to komponento; 

- nekoreliranost glavnih komponent (ni nikakršnega medsebojnega vpliva). Zato so 

rezultati testov bolj jasni. 

Matematično je glavna komponenta linearna kombinacija vhodnih spremenljivk in ravno tako 

kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi spremenljivkami. Razlika je samo v 

tem, da faktorska analiza zajame samo tisti del variabilnosti, ki je skupen vsem 

spremenljivkam, metoda glavnih komponent pa poleg skupne zajame tudi specifično varianco 

oziroma to, kar je lastnost posameznih spremenljivk. 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami 

spremenljivk. Enostavna regresija je ena odvisna in ena neodvisna spremenljivka. Multipla 

regresija je, ko ena odvisna spremenljivka vpliva na več dejavnikov-spremenljivk. 

Regresijsko enačbo je mogoče napisati, ko med opazovanimi spremenljivkami obstaja 

odvisnost. Z F testom (preglednica ANOVA) izračunavamo zanesljivost regresijske enačbe, 

zanesljivost njenih (parcialnih) regresijskih koeficientov pa s T testom. Značilnosti testov 

morajo biti pod 0,05. Kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient. Statistično 

predstavlja delež variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v 

neodvisnih spremenljivkah oziroma koliko % vpliva na odvisno spremenljivko, je pojasnjeno 

z neodvisnimi spremenljivkami. Ko enkrat ugotovimo dovolj velik determinacijski koeficient, 

lahko smiselno interpretiramo parcialne regresijske koeficiente v enačbi. Izpolnjene morajo 

biti predpostavke, na katerih temelji regresijska analiza: 

- Neodvisne spremenljivke med seboj niso premočno korelirane. To preverjamo z variance 

inflation factor (VIF), če je njegova vrednost 10, obstaja premočna koreliranost med 

neodvisnimi spremenljivkami. 

- Neodvisne spremenljivke morajo biti večrazsežno normalno porazdeljene. Če pa je 

kakšna nenormalno porazdeljena, moramo ugotoviti, ali je to imelo vpliv na rezultate 

regresije. To naredimo z grafičnimi testi: Histogram, kjer mora biti ploščina pod 

Gaussom veliko večja, kot nad njim in Normal P-P graf, kjer mora biti krivulja dovolj 

blizu premici. 

Obstaja več načinov vključevanja neodvisnih spremenljivk v regresijski model. Najbolj 

enostavna je metoda »ENTER«, ki vključi vse spremenljivke, ne glede na to ali je vpliv vseh 

spremenljivk statistično značilen ali ne. Bolj praktična je metoda, ki smo jo uporabili, 

»STEPWISE« . Metoda s hkratnim izključevanjem in vključevanjem ter primerjanja vmesnih 

rezultatov, pride že v prvi analizi do veljavnega modela. Zato prikaz ANOVE ni potreben.  

Rezultati PCA za sklop vprašanj »Kako pomembni so za vas naslednji elementi med 

nakupovanjem izdelkov ali storitev.« 

V prvi analizi smo dobili premajhno komunaliteto za spremenljivko: »Podpiram lokalne 
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izdelke in storitve.«, zato jo izločimo iz nadaljnje analize. 

Preglednica 3: Komunalitete oziroma prikaz deleža pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

Communalities 

 Extraction 

Podpiram lokalne izdelke in storitve. ,372 

Nakupujem na podlagi cene. ,706 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. ,544 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,629 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,513 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,593 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti izdelka ali storitve. ,745 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že preizkusili. ,645 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi – blišč. ,565 

Kot je razvidno iz preglednice, ki prikazuje deleže pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk, so vse spremenljivke nad 50 %, razen spremenljivke »Podpiram lokalne izdelke 

in storitve.«, zato jo izločimo iz nadaljnje analize. Ker je ta spremenljivka dosegla le 

komunaliteto 37,2 %, pomeni da ne sodi v sklop ostalih vprašanj, zato smo jo izločili iz 

nadaljnje analize. Iz tega lahko sklepamo, da anketiranci, takrat ko nakupujejo, ne razmišljajo 

kaj dosti o podpori lokalnim izdelkom in storitvam. 

V drugem poizkusu smo dobili veljavne rezultate, zato metodo PCA prikazujemo v celoti. 

V prvem koraku smo preverili smiselnost metode glavnih komponent. To smo naredili s 

pomočjo KMO in Bartlettovega testa.  

Preglednica 4: KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,702 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 182,049 

df 28 

Sig. ,000 

S Bartlettovim testom testiramo ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno 

nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi komponentami. Signifikantnost 

Bartlettovega testa je pod 0,05, ničelno hipotezo o enotski matriki (neprimernosti podatkov za 

analizo) zavrnemo. Iz tega lahko sklepamo, da obstaja dovolj velika povezanost med 

vhodnimi spremenljivkami. Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) je ugotavljanje smiselnosti 

metode glavnih komponent, mera o primernosti vzorca. Možne vrednosti so med 0 in 1. 
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Redukcija je uspešna, če KMO mera pokaže vrednost blizu 1. V primeru, da je vrednost 0,6 

pa gre za nekoreliranost spremenljivk in metoda glavnih komponent ni uporabna. Ker je tudi 

KMO mera o primernosti vzorca nad 0,6 sklepamo, da so podatki zelo primerni za redukcijo 

(Field 2013, 647–660). 

Preglednica 5: Komunalitete oziroma prikaz deleža pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

Communalities 

 Extraction 

Nakupujem na podlagi cene. ,693 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. ,679 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,627 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,512 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,597 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti izdelka ali storitve. ,820 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že preizkusili. ,672 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi – blišč. ,550 

Kot je razvidno iz preglednice, ki prikazuje deleže pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk, so vse spremenljivke nad 50 %. 

Preglednica 6: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total % of Variance Cumulative % 

1 2,464 30,802 30,802 2,464 30,802 30,802 2,127 26,581 26,581 

2 1,384 17,296 48,098 1,384 17,296 48,098 1,681 21,016 47,597 

3 1,302 16,270 64,368 1,302 16,270 64,368 1,342 16,771 64,368 

4 ,795 9,938 74,306       

5 ,748 9,351 83,656       

6 ,508 6,350 90,006       

7 ,474 5,931 95,937       

8 ,325 4,063 100,000       

Določanje števila glavnih komponent je do določene mere subjektivno. Mi smo se odločili, da 

moramo izpolnjevati dva kriterija: 

1. da bo izbrano število glavnih komponent pojasnjevalo vsaj 60 % skupne variabilnosti 

osnovnih spremenljivk;  

2. lastne vrednosti izbranih glavnih komponent naj bodo nad 1. 

Iz preglednice vidimo, da smo dobili 3 glavne komponente, saj je z njimi pojasnjene 64,368% 
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skupne variabilnosti osnovnih spremenljivk. 

Potem smo uporabili metodo pravokotne rotacije. Bistvo rotiranja je, da dobimo teoretično 

pomembne faktorje in čim enostavnejšo faktorsko strukturo. Poznamo več postopkov 

pravokotne rotacije, izberemo pa tisto, ki je interpretabilna ter ima najbolj pravilno faktorsko 

strukturo, ki je prikazana v naslednji preglednici. 

Preglednica 7: Faktorska struktura osnovne rešitve 

Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,698 -,016 -,332 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,692 ,070 -,166 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,634 ,449 -,153 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi – blišč. ,628 ,309 -,246 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že preizkusili. ,602 -,352 ,431 

Nakupujem na podlagi cene. -,048 ,703 ,444 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti izdelka ali 

storitve. 
,547 -,606 ,393 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. ,198 ,310 ,737 

Zaradi negativne uteži je rotacija nujna. 

Preglednica 8: Faktorska struktura rotirane rešitve 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,760 -,024 ,221 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi – blišč. ,739 ,012 ,057 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,710 ,211 -,221 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,672 ,243 -,040 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti izdelka ali 

storitve. 
,073 ,898 -,089 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že preizkusili. ,200 ,787 ,113 

Nakupujem na podlagi cene. ,047 -,235 ,798 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. -,013 ,210 ,763 

Struktura je sedaj pravilna. Dobili smo 3 glavne komponente, ki jih shranimo pod imeni: 

1. »Nakup zaradi oglaševanja, blagovne znamke, lepe embalaže in blišča.« 

2. »Nakup zaradi kvalitete in priporočila.« 

3. »Nakup zaradi cene in izkušenj.« 

V regresijskih modelih bodo odvisne spremenljivke. 
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Rezultati PCA za sklop vprašanj »Kako/ kje najraje nakupujete izdelke ali storitve.« 

V prvi analizi smo kljub rotaciji imeli bipolarno, nepravilno strukturo. 

Preglednica 9: Faktorska struktura rotirane rešitve 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 

Internetna/spletna prodaja ,761 ,203 

Trgovski centri -,736 ,271 

Prodaja na domu ,212 ,753 

Male privatne trgovine ali poslovalnice ,299 -,678 

Zato smo za naslednjo analizo spremenljivke z negativnimi utežmi rekodirali v obratne 

vrednosti. Označene so s predpono »(Ne)«. 

V drugem poizkusu smo dobili veljavne rezultate, zato metodo PCA prikazujemo v celoti: 

Preglednica 10: KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,709 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11,247 

df 6 

Sig. ,000 

Preglednica 11: Komunalitete oziroma prikaz deleža pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

Communalities 

 Extraction 

Internetna/spletna prodaja ,620 

Prodaja na domu ,613 

(Ne) Trgovski centri ,616 

(Ne) Male privatne trgovine ali poslovalnice ,550 
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Preglednica 12: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 1,304 35,598 35,598 1,304 35,598 35,598 1,256 34,408 34,408 

2 1,094 31,356 66,954 1,094 27,356 66,954 1,142 32,546 66,954 

3 ,871 18,778 85,732       

4 ,731 14,268 100,000       

V zgoraj prikazanih 3 preglednicah je razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost 

metode: 

- Potrditev Bartlett testa; 

- KMO nad 0,6; 

- komunalitete nad 50 %; 

- delež skupne pojasnjene variance izbranih komponent nad 60 %. 

Preglednica 13: Faktorska struktura osnovne rešitve 

Component Matrix 

 

Component 

1 2 

(Ne) Trgovski centri ,776 ,116 

(Ne) Male privatne trgovine ali poslovalnice -,588 ,451 

Internetna/spletna prodaja ,570 ,544 

Prodaja na domu -,176 ,763 

Vidimo, da je faktorska struktura osnovne rešitve nepravilna. Spremenljivka sme imeti močno 

utež (nad 0,5) samo na eni komponenti. Ker pogoj ni izpolnjen, smo izvedli rotacijo: 

Preglednica 14: Faktorska struktura rotirane rešitve 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 

Internetna/spletna prodaja ,760 ,206 

(Ne) Trgovski centri ,737 -,268 

Prodaja na domu ,209 ,754 

(Ne) Male privatne trgovine ali poslovalnice -,202 ,677 

Struktura je sedaj pravilna. Dobili smo 2 glavni komponenti, ki ju shranimo pod imeni: 

1. »Potrošniki, ki kupujejo na spletu in ne hodijo v trgovske centre.« 

2. »Potrošniki, ki kupujejo na domu in ne hodijo v male privatne trgovine.« 
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V regresijskih modelih bodo odvisne spremenljivke. 

Regresijski model 1: 

Preglednica 15: Povzetek regresijskega modela 

Model Summaryf 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,610 ,372 ,367 ,79566294 

2 ,673 ,452 ,443 ,74631162 

3 ,702 ,493 ,480 ,72124770 

4 ,720 ,518 ,502 ,70592473 

5 ,736 ,541 ,521 ,69195473 

f. Dependent Variable: Nakup zaradi oglaševanja, blagovne znamke, lepe embalaže in blišča. 

Vidimo, da je profil potrošnikov, ki kupujejo zaradi lepe embalaže, blagovne znamke, 

oglaševanja in blišča, precej podvržen vplivu marketinške komunikacije, saj je pojasnjenost 

modela 52,1 % (Adjusted R Square). Vidno je postopno vključevanje neodvisnih 

spremenljivk in povečevanje determinacijskega koeficienta. Vrstni red je enak kot v 

preglednici Coefficients. 

- Največjo pojasnjenost ima »blagovna znamka« 36,7 %.  

- Sledi »embalaža izdelka«. Ker je determinacijski koeficient prikazan kumulativno, 

naredimo izračun: (0,443-0,367)*100=7,6 %. 

- Pospeševanje prodaje (degustacije, žrebanja, darila, kuponi, znižanja) 3,7 %. 

- Oglaševanje (radio, tv-oglasi, brošure, zgibanke, reklamni letaki) 2,2 %. 

- Luksuzni izdelki in storitve 1,9 %. 

  



64 

Preglednica 16: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

5 (Constant) -2,305 ,226  -10,177 ,000  

Blagovna znamka ,264 ,074 ,324 3,549 ,001 2,074 

Embalaža izdelka ,245 ,069 ,255 3,534 ,001 1,297 

Pospeševanje prodaje 

(degustacije, žrebanja, 

darila, kuponi, znižanja) 

,138 ,059 ,153 2,346 ,021 1,059 

Oglaševanje (radio, tv 

oglasi, brošure, zgibanke, 

reklamni letaki) 

,166 ,060 ,187 2,749 ,007 1,155 

Luksuzni izdelki in 

storitve 
,168 ,070 ,210 2,385 ,019 1,924 

a. Dependent Variable: Nakup zaradi oglaševanja, blagovne znamke, lepe embalaže in blišča. 

Vse spremenljivke so pozitivne. Sklepamo, da bo opisani profil potrošnikov več nakupoval, 

ko bo zagledal svojo blagovno znamko in bo mu všeč embalaža izdelka. Zelo spremlja akcije 

pospeševanja prodaje in oglaševanja. Rad ima luksuzne izdelke in storitve. 

 

Slika 36: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 
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model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

Regresijski model 2: 

Preglednica 17: Povzetek regresijskega modela 

Model Summaryc 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,306 ,093 ,086 ,95618531 

2 ,396 ,156 ,142 ,92625177 

c. Dependent Variable: Nakup zaradi kvalitete in priporočila. 

Profil potrošnikov, ki nakupuje zaradi kvalitete in priporočil, ima determinacijski koeficient 

14,2 %  kar pomeni, da se nanje lahko le malo vpliva. 

Nanje vplivajo naslednji faktorji: 

Preglednica 18: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

2 (Constant) -,982 ,227  -4,317 ,000  

Luksuzni izdelki in 

storitve 
,216 ,069 ,270 3,149 ,002 1,020 

Odnosi z javnostmi 

(promocije, seminarji, 

dobrodelna dela) 

,229 ,077 ,254 2,958 ,004 1,020 

a. Dependent Variable: Nakup zaradi kvalitete in priporočila. 

Če se odločijo za nakup, so to luksuzni izdelki in storitve, udeležujejo se tudi promocij, 

seminarjev… Bolj kot je nek izdelek luksuzen bolj se bodo potrošniki odločali za nakup in 

dovzetnejši so za različne promocije. 
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Slika 37: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

Regresijski model 3: 

Preglednica 19: Povzetek regresijskega modela 

Model Summaryd 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,327 ,107 ,099 ,94911668 

2 ,390 ,152 ,138 ,92867754 

3 ,426 ,182 ,161 ,91615662 

d. Dependent Variable: Nakup zaradi cene in izkušenj. 

Potrošniki, ki nakupujejo zaradi cene in izkušenj, imajo majhno pojasnjenost 16,1 %, kar 

pomeni, da se na ta profil ne da veliko vplivati. Edini vplivi so v naslednji preglednici: 
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Preglednica 20: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

3 (Constant) -,492 ,381  -1,291 ,199  

Družabno življenje ,349 ,082 ,363 4,250 ,000 1,034 

Celostna podoba podjetja -,151 ,070 -,186 -2,146 ,034 1,065 

Oglaševanje (radio, tv oglasi, 

brošure, zgibanke, reklamni 

letaki) 

-,155 ,075 -,175 -2,054 ,042 1,030 

a. Dependent Variable: Nakup zaradi cene in izkušenj. 

Potrošniki, ki imajo bolj razvito družabno življenje (34,9 %), bolj nakupujejo zaradi cene in 

izkušenj. Sklepamo, da družabno življenje vključuje pogovore o cenah in izmenjave izkušenj. 

Negativni predznaki pri celotni podobi podjetja in oglaševanju pomenijo, da niso dovzetni.  

 

Slika 38: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

Regresijski model 4: 
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Preglednica 21: Povzetek regresijskega modela 

Model Summaryd 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,202 ,041 ,033 ,98349116 

2 ,293 ,086 ,070 ,96438459 

3 ,374 ,140 ,117 ,93942120 

d. Dependent Variable: Potrošniki, ki kupujejo na spletu in ne hodijo v trgovske centre. 

Skupina potrošnikov, ki kupuje na spletu in ne hodi v trgovske centre, je tista, na katero 

marketinško komuniciranje najmanj vpliva (11,7 %). 

Preglednica 22: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta VIF 

3 (Constant) ,508 ,294  1,727 ,087  

Oglaševanje (radio, tv 

oglasi, brošure, zgibanke, 

reklamni letaki) 

-,170 ,077 -,192 -2,210 ,029 1,019 

Luksuzni izdelki in storitve ,315 ,088 ,395 3,599 ,000 1,623 

Imidž/zunanja podoba -,258 ,096 -,298 -2,702 ,008 1,644 

a. Dependent Variable: Potrošniki, ki kupujejo na spletu in ne hodijo v trgovske centre. 

Potrošniki so dovzetni za luksuzne izdelke, toda oglaševanje in ugled (image) imata na nanje 

negativen vpliv.  
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Slika 39: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

Regresijski model 5: 

Preglednica 23: Povzetek regresijskega modela 

Model Summarye 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,227 ,051 ,043 ,97806885 

2 ,292 ,085 ,070 ,96461189 

3 ,340 ,116 ,093 ,95254114 

4 ,382 ,146 ,117 ,93990864 

e. Dependent Variable: Potrošniki, ki kupujejo na domu in ne hodijo v male privatne trgovine. 
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Preglednica 24: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

4 (Constant) ,356 ,466  ,765 ,446  

Pospeševanje prodaje 

(degustacije, žrebanja, darila, 

kuponi, znižanja) 

,203 ,078 ,226 2,593 ,011 1,021 

Zdrava prehrana -,185 ,089 -,180 -2,072 ,040 1,019 

Internetno oglaševanje in 

prodaja 
,171 ,076 ,198 2,261 ,026 1,032 

Imidž/zunanja podoba -,155 ,076 -,179 -2,034 ,044 1,043 

a. Dependent Variable: Potrošniki, ki kupujejo na domu in ne hodijo v male privatne trgovine. 

Iz preglednic je razvidno, da potrošniki, ki kupujejo na domu se na njih ne da veliko vplivati 

(11,7 %). Dovzetni so za pospeševaje prodaje in internetno oglaševanje ter prodajo. Niso pa 

dovzetni za zdravo prehrano in zunanjo podobo. 

 

Slika 40: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

V drugem delu smo uporabili slop splošnih vprašanj o oglasih. 
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2. del 

 

Slika 41: Načrt za oglasni del analize 

Rezultati PCA za sklop splošnih vprašanj o vplivu oglasov in vprašanja o oglasih z žaljivo 

vsebino 

Preglednica 25: KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,739 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 214,347 

df 15 

Sig. ,000 
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Preglednica 26: Komunalitete oziroma prikaz deleža pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

Communalities 

 Extraction 

Oglaševanje vpliva na nakupovalne navade in trende v naši družbi. ,583 

Izdelke ali storitve kupujem samo na podlagi oglasa. ,586 

Oglasi vplivajo na moje nakupe. ,696 

Čeprav je oglas zame žaljiv, bom uporabljal ta izdelek ali storitev. ,551 

Čeprav je podjetje do istospolnih potrošnikov žaljivo, bom vseeno kupoval 

njihove izdelke ali storitev. 
,822 

Čeprav je oglas za določen izdelek ali storitev žaljiv, bom še naprej kupoval 

druge izdelke ali storitve tega podjetja. 
,810 

Preglednica 27: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of  

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative  

% 

1 2,470 41,162 41,162 2,470 41,162 41,162 2,254 37,558 37,558 

2 1,479 24,653 65,815 1,479 24,653 65,815 1,695 28,257 65,815 

3 ,793 13,221 79,037       

4 ,607 10,109 89,146       

5 ,453 7,545 96,691       

6 ,199 3,309 100,000       

V zgoraj prikazanih 3 preglednicah je razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost 

metode: 

- Potrditev Bartlett testa; 

- KMO nad 0,6; 

- komunalitete nad 50 %; 

- delež skupne pojasnjene variance izbranih komponent nad 60 %. 
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Preglednica 28: Faktorska struktura osnovne rešitve 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Čeprav je podjetje do istospolnih potrošnikov žaljivo, bom vseeno kupoval 

njihove izdelke ali storitev. 
,826 -,375 

Čeprav je oglas za določen izdelek ali storitev žaljiv, bom še naprej kupoval 

druge izdelke ali storitve tega podjetja. 
,815 -,382 

Čeprav je oglas zame žaljiv, bom uporabljal ta izdelek ali storitev. ,706 -,228 

Izdelke ali storitve kupujem samo na podlagi oglasa. ,543 ,540 

Oglaševanje vpliva na nakupovalne navade in trende v naši družbi. ,225 ,658 

Oglasi vplivajo na moje nakupe. ,529 ,645 

Faktorska struktura osnovne rešitve je nepravilna. Spremenljivka sme imeti močno utež (nad 

0,5) samo na 1 komponenti. Ker pogoj ni izpolnjen, je nujna rotacija: 

Preglednica 29: Faktorska struktura rotirane rešitve 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 

Čeprav je podjetje do istospolnih potrošnikov žaljivo, bom vseeno kupoval 

njihove izdelke ali storitev. 
,905 ,054 

Čeprav je oglas za določen izdelek ali storitev žaljiv, bom še naprej kupoval 

druge izdelke ali storitve tega podjetja. 
,899 ,043 

Čeprav je oglas zame žaljiv, bom uporabljal ta izdelek ali storitev. ,731 ,128 

Oglasi vplivajo na moje nakupe. ,166 ,818 

Izdelke ali storitve kupujem samo na podlagi oglasa. ,228 ,731 

Oglaševanje vpliva na nakupovalne navade in trende v naši družbi. -,109 ,687 

Faktorska struktura je sedaj zelo pravilna. Dobili smo 2 glavni komponenti, ki jih shranimo 

pod imeni: 

- »Nakup kljub žaljivem oglasu.« 

- »Vpliv oglasov na nakupe.« 

V regresijskih modelih bodo odvisne spremenljivke. 

Regresijski model 1: 
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Preglednica 30: Povzetek regresijskega modela 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,278a ,077 ,099 ,96462644 

a. Predictors: (Constant), Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom. 

b. Dependent Variable: Nakup kljub žaljivem oglasu. 

Pojasnjenost modela je zelo majhna (9,9 %), kar pomeni, da imajo potrošniki, ki zaznajo 

žaljive oglase, trdno stališče do teh oglasov in se nanje ne da kaj dosti vplivati. Edine vplive 

vidimo v naslednji preglednici:   

Preglednica 31: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,488 ,178  -2,735 ,007   

Reklamni letaki, ki 

jih prejemate na 

dom 

,226 ,072 ,278 3,144 ,002 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Nakup kljub žaljivem oglasu. 

Vidimo, da bo zelo majhen delež kupoval kljub žaljivem oglasu. Sklepamo, da imajo edini 

vpliv reklamni letaki, ki jih prejemajo na dom. 

 

Slika 42: Grafa normalnosti 
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Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

Regresijski model 2: 

Preglednica 32: Povzetek regresijskega modela 

Model Summarye 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,466 ,217 ,210 ,88874702 

2 ,545 ,297 ,285 ,84535728 

3 ,611 ,373 ,357 ,80189812 

4 ,634 ,402 ,381 ,78683392 

e. Dependent Variable: Vpliv oglasov na nakupe. 

Potrošniki zaznajo vpliv oglasov na nakupe in ta vpliv je močan, 38,1 %. V naslednji 

preglednici vidimo faktorje, ki vplivajo na nakupe: 

Preglednica 33: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

4 (Constant) -2,267 ,292  -7,775 ,000  

Jumbo (veliki obcestni) oglasi ,219 ,075 ,240 2,937 ,004 1,281 

Oglasi v revijah in časopisih ,282 ,072 ,301 3,930 ,000 1,131 

Oglas, ki nagovarja točno vašo 

segmentno/potrošniško skupino. 
,212 ,059 ,279 3,628 ,000 1,137 

Oglas za izdelke ali storitve, ki 

jih nameravam kupiti v vsakem 

primeru. 

,145 ,062 ,172 2,342 ,021 1,034 

a. Dependent Variable: Vpliv oglasov na nakupe. 

Populacija potrošnikov, na katere se da vplivati, je dobro pojasnjena. Nanje se vpliva z jumbo 

plakati - oglasi, oglasi v revijah in časopisih, oglasi, ki točno nagovarjajo segmentno skupino 

in izdelki ter storitve, ki jih nameravajo kupiti v vsakem primeru. Sklepamo, da se naši 

anketiranci zavedajo, da imajo reklame nanje velik vpliv in točno vedo, kaj na nanje vpliva. 
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Slika 43: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

3. del 

V tem delu bomo analizirali vprašanja s poudarkom na istospolni tematiki. 

 

Slika 44: Načrt za istospolno tematiko analize 

Rezultati PCA za sklop vprašanj, kjer se ocenjuje odnos podjetij do istospolnih potrošnikov. 
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Preglednica 34: KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,786 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 184,283 

df  

Sig. ,000 

Preglednica 35: Komunalitete oziroma prikaz deleža pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

Communalities 

 Extraction 

Pri svojih nakupih se odločam za podjetja, za katera vem, da so prijazna do 

istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,765 

Dajem prednost podjetjem, ki svoje storitve ali izdelke ponujajo le istospolno 

usmerjenim potrošnikom. 
,654 

Imate dva ponudnika iste storitve ali enakega izdelka - ali se boste prej odločili 

za tistega, ki oglašuje za istospolno usmerjene potrošnike, kot za tistega, ki 

nagovarja splošno javnost. 

,616 

Vaši domači in prijatelji raje kupujejo izdelke in storitve pri podjetjih, ki svoje 

izdelke in storitve oglašujejo tudi za istospolno usmerjene potrošnike. 
,651 

Preglednica 36: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,686 67,146 67,146 2,686 67,146 67,146 

2 ,518 12,948 80,094    

3 ,498 12,457 92,551    

4 ,298 7,449 100,000    

V zgoraj prikazanih 3 preglednicah je razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost 

metode: 

- Potrditev Bartlett testa; 

- KMO nad 0,6; 

- komunalitete nad 50 %; 

- delež skupne pojasnjene variance izbranih komponent nad 60 %. 

  



78 

Preglednica 37: Faktorska struktura osnovne rešitve 

Component Matrix 

 

Component 

1 

Pri svojih nakupih se odločam za podjetja, za katera vem, da so prijazna do 

istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,875 

Dajem prednost podjetjem, ki svoje storitve ali izdelke ponujajo le istospolno 

usmerjenim potrošnikom. 
,808 

Vaši domači in prijatelji raje kupujejo izdelke in storitve pri podjetjih, ki 

svoje izdelke in storitve oglašujejo tudi za istospolno usmerjene potrošnike. 
,807 

Imate dva ponudnika iste storitve ali enakega izdelka - ali se boste prej 

odločili za tistega, ki oglašuje za istospolno usmerjene potrošnike, kot za 

tistega, ki nagovarja splošno javnost. 

,785 

Dobili smo eno samo glavno komponento, ki jo shranimo pod imenom: 

1. »Nakup pri podjetjih z dobro strategijo do istospolnih potrošnikov.« 

V regresijskem modelu bo odvisna spremenljivka. 

Regresijski model 1: 

Preglednica 38: Povzetek regresijskega modela 

Model Summarye 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,567 ,322 ,316 ,82692510 

2 ,622 ,387 ,376 ,78987711 

3 ,667 ,444 ,430 ,75497900 

4 ,684 ,468 ,449 ,74201792 

e. Dependent Variable: Nakup pri podjetjih z dobro strategijo do istospolnih potrošnikov. 

Na te potrošnike vplivajo podjetja, ki imajo dobro strategijo do istospolnih potrošnikov. 

Model je zelo dobro pojasnjen z 44,9 %. 
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Preglednica 39: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

4 (Constant) -1,517 ,289  -5,256 ,000  

Raje kupujem pri podjetjih, 

ki imajo med zaposlenimi 

istospolno usmerjene. 

,346 ,050 ,485 6,969 ,000 1,047 

Marketinška strategija za 

istospolno usmerjene 

potrošnike je nepotrebna. 

-,215 ,056 -,272 -3,840 ,000 1,086 

Nekatera podjetja 

uporabljajo 

fotografije/vizualne podobe 

istospolnih parov v svojih 

oglasih za ustvarjanje 

učinka presenečenja in 

pozitivne odločitve za 

nakup. 

,188 ,059 ,224 3,185 ,002 1,066 

Marketinške strategije za 

geje in lezbijke bi se morale 

voditi ločeno. 

,141 ,062 ,158 2,256 ,026 1,066 

a. Dependent Variable: Nakup pri podjetjih z dobro strategijo do istospolnih potrošnikov. 

Največ pomena dajo potrošniki podjetjem, ki imajo zaposlene istospolne in mislijo, da je 

potrebno imeti marketinško strategijo za istospolno usmerjene. 
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Slika 45: Grafa normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da nenormalnost ni imela vpliva na rezultate regresije. Moramo pogledati 

še VIF faktor v zadnji preglednici, ki je pod 2 in je pravilen. Sklepamo, da je regresijski 

model veljaven ter potrjuje zastavljeno hipotezo. 

V prvem delu smo uporabili spremenljivke, v katerem anketiranci opisujejo vse lastnosti, ki 

opisujejo nakupovanje vendar brez poudarka o svoji istospolni usmerjenosti. Z metodo PCA 

smo dobili 5 glavnih komponent. Komponente so med seboj neodvisne (nekorelirane). Za nas 

predstavljajo različen profil potrošnikov. V naslednjem koraku smo z metodo multivariantne 

regresije analizirali vpliv oblik marketinškega komuniciranja k nakupu določenega izdelka ali 

storitev ter vpliv posameznih faktorjev na različne profile potrošnikov. Pojasnjenost 

posameznih modelov je: 

1. 52,1 % 

2. 14,2 % 

3. 16,1 % 

4. 11,7 % 

5. 11,7 %. 

V drugem delu smo analizirali pomen oglasov. Z metodo PCA smo dobili dve glavni 

komponenti. Za nas pomenijo odnos potrošnikov do oglasov z žaljivo vsebino ter zavedanje 

potrošnikov, koliko nanje vplivajo oglasi. Odnos do žaljivih oglasov v bistvu pomeni 

sprijaznjenost potrošnikov s situacijo, kakršna je, ker ni druge izbire. Pojasnjenost 

posameznih modelov je: 

1. 9,9 % 

2. 38.1 %. 
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V tretjem delu smo analizirali vprašanja, ki obravnavajo vprašanja z istospolno tematiko. Z 

metodo PCA smo dobili eno glavno komponento. Za nas pomeni odnos in količino nakupov 

pri podjetjih z dobro strategijo do istospolnih potrošnikov. Pojasnjenost tega modela je  

44,9 %. 

Dokazali smo, da strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje istospolno 

usmerjenih potrošnikov. 

Hipoteza 2: Slovenska podjetja nimajo dovolj dobro izdelane strategije marketinške 

komunikacije za istospolno usmerjene potrošnike. 

Primeren test je T-test za en vzorec (On Sample T Test), pri katerem preverjamo ali je 

povprečna vrednost spremenljivk, ki ocenjujejo strategijo marketinškega komuniciranja 

slovenskih podjetij višja od 3. To pomeni, da mora biti ocena v območju strinjanja. Osnovni 

pogoj za izvedbo testa, normalna porazdelitev, ni izpolnjen. To smo ugotovili v drugem delu 

raziskave, z Kolmogorov-Smirnov testom. Zato bomo uporabili neparametrično varianto 

testa, Runs test: 

Preglednica 40: Rezultati 

Runs Test 

 

Test 

Valuea 

Total 

Cases 

Number 

of Runs Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Slovenska podjetja se zavedajo, da obstaja še 

dodaten segment potrošnikov – istospolno 

usmerjeni potrošniki. 

3,00 120 35 -3,191 ,001 

Slovenska podjetja uporabljajo različne načine 

marketinškega komuniciranja/oglaševanja za 

istospolno usmerjene potrošnike. 

3,00 120 21 -5,110 ,000 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« 

oglaševati za istospolno usmerjene potrošnike, 

ker za to nimajo dovolj sredstev (denarja). 

3,00 120 55 -,921 ,357 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« 

oglaševati za istospolno usmerjene potrošnike, 

da ne bi izgubila sedanjih zvestih kupcev. 

3,00 120 17 -,439 ,660 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« 

oglaševati za istospolno usmerjene potrošnike, 

ker nimajo izdelane ustrezne strategije 

marketinškega komuniciranja. 

3,00 120 25 -2,767 ,006 

Za tretjo in četrto spremenljivko je značilnost testa nad 0,05. Zato ničelne hipoteze ne 

zavrnemo. Sklepamo, da imajo anketiranci pri spremenljivkah, pri katerih potrošniki 

ocenjujejo »strah« pred oglaševanjem zaradi pomanjkanja denarja in strahu pred izgubo 
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strank, nevtralno mnenje (ne zanikajo, ne pritrjujejo). 

Pri ostalih spremenljivkah je značilnost manjša od 0,05. Zato ničelno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo nasprotno. Razlika je značilna. Potrebno je pogledati predznak testne statistike 

»Z« V našem primeru je negativna, kar pomeni, da prevladujejo ocene pod 3. Sklepamo: 

- da se slovenska podjetja ne zavedajo, da obstaja še dodaten segment potrošnikov – 

istospolno usmerjeni potrošniki; 

- da slovenska podjetja ne uporabljajo različnih, ustrezno prilagojenih in ciljanih načinov 

marketinškega komuniciranja/oglaševanja za istospolno usmerjene potrošnike; 

- da se slovenska podjetja ne »bojijo« oglaševati za istospolno usmerjene potrošnike, ker 

nimajo izdelane ustrezne strategije marketinškega komuniciranja. 

Hipotezo tako lahko potrdimo. 

Hipoteza 3: Istospolno usmerjeni potrošniki dajejo prednost podjetjem, ki znajo zadovoljiti 

specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-ženska, moški-moški).  

Hipotezo bomo preverili z metodo ANOVA. V prvem koraku bomo z metodo združevanja v 

skupine – Cluster analiza – združili podjetja v različne skupine, glede na odnos do istospolnih 

potrošnikov. V drugem koraku pa bomo z metodo ANOVA raziskali, kako se spremenljivke 

marketinškega komuniciranja razlikujejo glede na ustvarjene skupine.  

Cluster analiza 

V veliko pomoč pri analizi rezultatov je grafični prikaz združevanja, ki se imenuje 

dendrogram, saj omogoča vpogled v hierarhično strukturo in pomaga pri določanju. Na sliki 

sta prikazani dve daljici: 

Prva prereže dendogram na treh mestih, druga pa na dveh. Optimalen je tisti »rez«, kjer je 

vsota prerezanih daljic največja, ob pogoju, da so hkrati zadosti dolge. Odločili smo se za tri 

skupine. 
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Slika 46: Graf drevesa združevanja 

Naslednja preglednica prikazuje strukturo posameznih skupin: 

Preglednica 41: Opisna statistika 

Descriptive Statistics 

Ward Method N Mean 

Std. 

Deviation 

1 Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene 

potrošnike in ločijo specifične potrebe različnih istospolnih 

parov (ženska-ženska, moški-moški). 

72 1,00 ,000 

2 Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene 

potrošnike in ločijo specifične potrebe različnih istospolnih 

parov (ženska-ženska, moški-moški). 

22 2,00 ,000 

3 Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene 

potrošnike in ločijo specifične potrebe različnih istospolnih 

parov (ženska-ženska, moški-moški). 

26 3,15 ,464 

V prvi in drugi skupini je odklon 0, kar pomeni, da so vsi dali enak odgovor. Te skupine 

zanikajo, da slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene potrošnike in ločijo 

specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-ženska, moški-moški). 

Razlika med njima je v stopnji nestrinjanja.  

Tretja skupina ima povprečno oceno nad 3, kar pomeni minimalno pozitivno oceno. 
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ANOVA test 

Uporabili smo spremenljivke dobljene z metodo PCA, za sklop vprašanj, ki opisuje, kako 

pomembni so posamezni elementi med nakupovanjem izdelkov ali storitev. Ker je pogoj za 

test normalna porazdelitev, jo moramo testirati: 

Preglednica 42: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Nakup zaradi oglaševanja, blagovne znamke, lepe embalaže 

in blišča. 
,058 ,200c,d 

Nakup zaradi kvalitete in priporočila. ,057 ,200c,d 

Nakup zaradi cene in izkušenj. ,063 ,200c,d 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Ker je značilnost testa nad 0,05 ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Spremenljivke so 

normalne in izpolnjujejo pogoj za test ANOVA. 

ANOVA je test, s katerim preverjamo značilnosti razlik med povprečji na populaciji v več 

skupinah. V našem primeru so to skupine dobljene s Cluster analizo. 

Preglednica 43: Test enakosti/homogenosti variance 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Nakup zaradi oglaševanja, blagovne znamke, lepe 

embalaže in blišča. 
,769 2 117 ,466 

Nakup zaradi kvalitete in priporočila. 1,006 2 117 ,369 

Nakup zaradi cene in izkušenj. ,505 2 117 ,605 

Ker je značilnost Leven testa nad 0,05 ničelne hipoteze o enakosti varianc skupin ne moremo 

zavrniti. Za test aritmetičnih sredin je veljavna preglednica ANOVE: 
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Preglednica 44: ANOVA 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Nakup zaradi 

oglaševanja, blagovne 

znamke, lepe embalaže 

in blišča. 

Between 

Groups 
1,734 2 ,867 ,865 ,424 

Within 

Groups 
117,266 117 1,002   

Total 119,000 119    

Nakup zaradi kvalitete in 

priporočila. 

Between 

Groups 
,511 2 ,255 ,252 ,777 

Within 

Groups 
118,489 117 1,013   

Total 119,000 119    

Nakup zaradi cene in 

izkušenj. 

Between 

Groups 
,842 2 ,421 ,417 ,660 

Within 

Groups 
118,158 117 1,010   

Total 119,000 119    

Ker je značilnost testa nad 0,05, ničelne hipoteze o enakosti skupin ne moremo zavrniti.  

Sklepamo, da različni profili istospolno usmerjenih potrošnikov enako kupujejo oziroma ne 

dajejo prednosti podjetjem, ki znajo zadovoljiti specifične potrebe različnih istospolnih parov 

(ženska-ženska, moški-moški). 

Hipoteze tako ne moremo potrditi. 

6.5 Ugotovitve raziskave, diskusija in predlogi za izboljšanje 

Ugotovili smo, da sta bili zastavljeni hipotezi 1 in 2 v celoti potrjeni. Prvo hipotezo smo 

natančno raziskali, uporabili smo vse možnosti, ki nam jih je ponujal vprašalnik (vsa 

vprašanja). Raziskali smo vse vidike obnašanja potrošnikov in vpliv marketinške 

komunikacije na nanje. Hipotezo 3 pa smo zavrnili. Z raziskavo smo želeli preveriti in 

ugotoviti, ali se je na  področju marketinškega komuniciranja za istospolne potrošnike zgodil 

kakšen premik, ali tudi slovenska podjetja že zaznavajo novo subkulturo – istospolno 

usmerjene potrošnike ter ali jih ločijo celo na geje in lezbijke. Izkazalo se je, da se trend 

prejšnjih let nadaljuje in da slovenska podjetja še vedno ne zaznavajo pomembnosti segmenta 

istospolnih potrošnikov, razen nekaterih izjem (predvsem v turizmu). 

Podjetja bi morala v svoje dosedanje marketinške strategije dodati novo segmentno skupino – 

istospolne potrošnike, jih enakovredno povezati z ostalimi potrošniki, da ne izgubljajo 
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dragocenega časa in denarja. Kasneje, ko bolje raziščejo trg, pa eno od svojih strategij 

marketinškega komuniciranja usmeriti samo na istospolne potrošnike ter jim tudi ustrezno  

prilagoditi svoje izdelke in storitve. V svetu je veliko uspešnih podjetji, ki oglašujejo za 

istospolne potrošnike in so si s tem znatno povečala svoje tržne deleže. Podjetja naj se 

povežejo z istospolno skupnostjo ter si vzajemno svetujejo in pomagajo pri poslovnih 

odločitvah. Potrebno je izkoristiti IKT in izdelke ter storitve ponuditi globalnemu trgu ter se 

intenzivneje, bolj ciljano in načrtno ter tudi strateško usmeriti kot gejem prijazna podjetja.   

6.6 Prispevek k stroki 

V teoretičnem delu smo predstavili osnovne značilnosti, vlogo in pomen marketinga, 

marketinškega komuniciranja, marketinško-komunikacijskega spleta, istospolne usmerjenosti 

ter marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike. 

V raziskavi smo s pomočjo istospolno usmerjenih potrošnikov preverili, kako slovenska 

podjetja uporabljajo marketinško strategijo za istospolno usmerjene potrošnike. Rezultati 

raziskave so pokazali, da slovenska podjetja ne načrtujejo in ne izvajajo ciljane in usmerjene 

strategije marketinške komunikacije za istospolno usmerjene potrošnike. 

Prispevek naloge k stroki je v tem, da smo raziskali, proučili in ugotovili, da se slovenska 

podjetja ne zavedajo dovolj tržnega potenciala dodatne segmentne skupine potrošnikov na 

slovenskem trgu. Raziskava lahko pomaga k temu, da se začne na tem področju kaj premikati 

v pozitivni smeri.  

Ugotovitve raziskave lahko predstavljajo tudi dobro osnovo za nadaljnje vidike raziskovanja 

na področju trga za istospolno usmerjene potrošnike. 

6.7 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje bi lahko bili usmerjeni na slovenska podjetja, ali se 

zavedajo dodatnega tržnega segmenta istospolnih potrošnikov, kako načrtujejo strategije 

marketinga in marketinškega komuniciranja podjetij, ki bi oglaševala za istospolne 

potrošnike, ali se v svoji prihodnosti vidijo kot gejem prijazna podjetja. Prihodnja 

raziskovanja bi se lahko razširila tudi na širšo skupnost LGBT – lezbično, gejevsko, 

biseksualno in trans spolno skupnost potrošnikov. 
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7 SKLEP 

Globalni svet se nenehno spreminja in čas mineva vedno hitreje. Nenehno smo se prisiljeni 

prilagajati in spreminjati, da lahko preživimo v okolju, ki je poslovno in življenjsko vedno 

bolj zahtevno. Osebno in poslovno moramo sklepati kompromise in sprejemati odločitve, s 

katerimi si gradimo boljšo prihodnost. Podjetja morajo biti dovzetna na spremembe, ki se 

nenehno dogajajo v poslovnem svetu in jih tudi hitro osvajati ter uporabljati v svojih 

poslovnih strategijah. To je ključnega pomena za preživetje na trgu. 

V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti ali slovenska podjetja imajo in ali izvajajo strategijo 

marketinških aktivnosti in marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike. 

V teoretičnem delu smo navedli in predstavili teoretična izhodišča s področja marketinga, 

marketinškega komuniciranja, marketinškega spleta, istospolne usmerjenosti ter 

marketinškega komuniciranja za istospolne potrošnike. 

V empiričnem delu naloge smo preverjali tri zastavljene hipoteze, na katerih sloni raziskava. 

Prva hipoteza trdi, da strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje 

istospolnih potrošnikov. Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Hipotezo smo potrdili 

in tako dokazali, da strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje 

istospolno usmerjenih potrošnikov. 

Druga hipoteza trdi, da slovenska podjetja nimajo dovolj dobro izdelane strategije 

marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike. Hipotezo smo preverili s  

T-testom za en vzorec. Hipoteza je bila potrjena, saj se slovenska podjetja ne zavedajo, da 

obstaja še dodaten segment potrošnikov - istospolno usmerjeni. Slovenska podjetja ne 

uporabljajo različnih načinov marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene 

potrošnike in slovenska podjetja se ne »bojijo« oglaševati za istospolne potrošnike, ker 

nimajo izdelane ustrezne ciljne strategije marketinške komunikacije. 

Tretja hipoteza trdi, da istospolno usmerjeni potrošniki dajejo prednost podjetjem, ki znajo 

zadovoljiti specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-ženska, moški-moški). 

Hipotezo smo preverili z metodo ANOVA. V prvem koraku smo z metodo Cluster združili 

podjetja v različne skupine glede na odnos do istospolnih potrošnikov. V drugem koraku smo 

z metodo ANOVA raziskali spremenljivke marketinškega komuniciranja kako se razlikujejo 

glede na ustvarjene skupine. Hipoteza ni bila potrjena, ker ni razvidno, da istospolno 

usmerjeni potrošniki dajejo prednost podjetjem, ki znajo zadovoljiti specifične potrebe 

različnih istospolnih parov (ženska-ženska, moški-moški). Slovenska podjetja ne ločijo 

marketinškega komuniciranja za istospolne potrošnike po spolu.   

Zaključimo lahko, da slovenska podjetja še niso posvetila dovolj svoje pozornosti novi 

segmentni skupini istospolnih potrošnikov na domačem trgu, ki pa je politično in gospodarsko 
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vedno bolj aktivna. Svetovno znana podjetja se že desetletja zavedajo kupne moči istospolnih 

potrošnikov in se jim posvečajo z načrtno, ciljano strategijo. S tem so si povečali in si še 

povečujejo svoj tržni delež ter s tem pridobivajo zveste potrošnike. Podjetja, ki spremljajo 

svetovne trende, posnemajo strategijo teh podjetij in se tudi sama povezujejo s svojo lokalno 

skupnostjo istospolnih ter prilagajo svoje izdelke in storitve lokalni subkulturi, zato so vedno 

bolj uspešna. Zavedajo se, da s tem ne dosežejo le istospolnih potrošnikov, ampak tudi širše 

občinstvo, njihove prijatelje, družine in skupine etičnih potrošnikov. Podjetja s tem gradijo 

svoje dobro ime, s katerim si lahko odpirajo marsikatera vrata v gospodarskem in političnem 

svetu. 

Slovenska podjetja lahko le preusmerijo ali dodajo v svoje marketinško komuniciranje novo 

segmentno skupino - istospolne potrošnike. Podjetja naj se povežejo z lokalno istospolno 

skupnostjo, ki je pri nas aktivna. To so prvi koraki, ki jih lahko podjetja naredijo in morajo pa 

tudi aktivno spremljati dogajanja na trgu. Podjetja morajo biti vztrajna in dokazati istospolni 

skupnosti, da so jim resnično naklonjena. S tem si bodo pridobila lojalne potrošnike, možnosti 

za nadaljnji razvoj, konkurenčnost in rast svojega poslovanja.  
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Priloga 3 

Analize raziskave 

Rezultati testov Kolmogorov-Smirnov test: 

Preglednica 1: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 

Označite, za kakšno 

zapravljivko/kakšnega 

zapravljivca se imate. 

,222 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Koliko denarja porabite/zapravite v določenem letnem času? 

Za ta sklop Cronbach alfa test ni potreben. Spremenljivke so medsebojno neodvisne oziroma 

ne moremo trditi, da predstavljajo isti konstrukt ali koncept. 

Preglednica 2: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 

Spomladi ,193 ,000c 

Poleti ,201 ,000c 

Jeseni ,259 ,000c 

Pozimi ,169 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Ker je značilnost vseh testov pod 0,05 ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo nasprotno. 

Sklepamo, da niti ena spremenljivka ni porazdeljena po normalni (Gaussovi) porazdelitvi. 

Koliko denarja po vašem mnenju zapravite za naslednje izdelke? 

Preglednica 3: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,755 12 
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Preglednica 4: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Prehrana ,057 ,769 

Kozmetika in higienski izdelki ,381 ,740 

Oblačila in obutev ,497 ,728 

Avtomobili ,321 ,747 

Športna oprema ,544 ,719 

Fitnes ,385 ,739 

Tehnika ,518 ,723 

Potovanja ,422 ,735 

Literatura ,330 ,746 

Zavarovanj in druge storitve ,489 ,728 

Družabno življenje ,471 ,730 

Hišni ljubljenčki ,278 ,753 

Preglednica 5: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 

Prehrana ,244 ,000c 

Kozmetika in higienski 

izdelki 
,215 ,000c 

Oblačila in obutev ,196 ,000c 

Avtomobili ,241 ,000c 

Športna oprema ,243 ,000c 

Fitnes ,301 ,000c 

Tehnika ,192 ,000c 

Potovanja ,228 ,000c 

Literatura ,178 ,000c 

Zavarovanj in druge 

storitve 
,189 ,000c 

Družabno življenje ,215 ,000c 

Hišni ljubljenčki ,379 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Koliko vam pomenijo naslednji faktorji 

Preglednica 6: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,769 8 

Preglednica 7: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Zdrava prehrana ,476 ,744 

Zdravo življenje ,513 ,739 

Fitnes ,421 ,758 

Blagovna znamka ,634 ,713 

Potovanja ,262 ,777 

Družabno življenje ,406 ,754 

Imidž/zunanja podoba ,490 ,740 

Luksuzni izdelki in 

storitve 
,588 ,721 

Preglednica 8: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 

Zdrava prehrana ,241 ,000c 

Zdravo življenje ,235 ,000c 

Fitnes ,171 ,000c 

Blagovna znamka ,189 ,000c 

Potovanja ,263 ,000c 

Družabno življenje ,227 ,000c 

Imidž/zunanja podoba ,199 ,000c 

Luksuzni izdelki in storitve ,223 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Kako/kje najraje nakupujete izdelke ali storitve? 

Preglednica 9: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 

Internetna/spletna prodaja ,211 ,000c 

Prodaja na domu ,541 ,000c 

Male privatne trgovine ali poslovalnice ,202 ,000c 

Trgovski centri ,234 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Kako pomembni so za vas  naslednji elementi med nakupovanjem izdelkov ali storitev? 

Preglednica 10: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,642 9 

Preglednica 11: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Nakupujem na podlagi cene. ,045 ,683 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. ,233 ,632 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,407 ,591 

Podpiram lokalne izdelke in storitve. ,293 ,621 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,448 ,579 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,392 ,601 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti 

izdelka ali storitve. 
,308 ,617 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že 

preizkusili. 
,439 ,586 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi 

– blišč. 
,373 ,602 
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Preglednica 12: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

Nakupujem na podlagi cene. ,184 ,000c 

Nakupujem na podlagi prejšnjih izkušenj. ,295 ,000c 

Nakupujem na podlagi lepe, zanimive, drugačne embalaže. ,174 ,000c 

Podpiram lokalne izdelke in storitve. ,192 ,000c 

Nakupujem na podlagi blagovne znamke. ,180 ,000c 

Nakupujem na podlagi oglaševanja. ,223 ,000c 

Nakupujem na podlagi dokazane kvalitete in kakovosti izdelka ali 

storitve. 
,215 ,000c 

Priporočeno s strani drugih, ki so izdelek ali storitev že preizkusili. ,294 ,000c 

Pomembno mi je kaj izdelek ali storitev predstavlja v družbi – blišč. ,319 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Koliko vas pritegnejo naslednje oblike marketinškega komuniciranja k nakupu določenega 

izdelka ali storitve? 

Preglednica 13: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Slovenska podjetja se zavedajo, da obstaja še dodaten segment 

potrošnikov – istospolno usmerjeni potrošniki. 
,259 ,000c 

Slovenska podjetja uporabljajo različne načine marketinškega 

komuniciranja/oglaševanja za istospolno usmerjene potrošnike. 
,353 ,000c 

Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene potrošnike in 

ločijo specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-ženska, 

moški-moški). 

,364 ,000c 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za istospolno 

usmerjene potrošnike, da ne bi izgubila sedanjih zvestih kupcev? 
,276 ,000c 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za istospolno 

usmerjene potrošnike, ker za to nimajo dovolj sredstev (denarja)? 
,200 ,000c 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za istospolno 

usmerjene potrošnike, ker nimajo izdelane ustrezne strategije 

marketinškega komuniciranja? 

,173 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Preglednica 14: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,784 11 

Preglednica 15: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Oglaševanje (radio, tv oglasi, brošure, zgibanke, reklamni letaki) ,343 ,778 

Pospeševanje prodaje (degustacije, žrebanja, darila, kuponi, 

znižanja) 
,186 ,795 

Odnosi z javnostmi (promocije, seminarji, dobrodelna dela) ,392 ,772 

Osebna prodaja (prodajna srečanja, prodaja na domu, v trgovini) ,430 ,770 

Neposredno trženje (katalogi) ,422 ,769 

Internetno oglaševanje in prodaja ,356 ,777 

Trženje dogodka ,652 ,743 

Trženje osebe ,684 ,739 

Sponzorstvo ,633 ,745 

Embalaža izdelka ,425 ,768 

Celostna podoba podjetja ,384 ,775 

Preglednica 16: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Oglaševanje (radio, tv oglasi, brošure, zgibanke, reklamni letaki) ,185 ,000c 

Pospeševanje prodaje (degustacije, žrebanja, darila, kuponi, znižanja) ,216 ,000c 

Odnosi z javnostmi (promocije, seminarji, dobrodelna dela) ,215 ,000c 

Osebna prodaja (prodajna srečanja, prodaja na domu, v trgovini) ,391 ,000c 

Neposredno trženje (katalogi) ,219 ,000c 

Internetno oglaševanje in prodaja ,189 ,000c 

Trženje dogodka ,244 ,000c 

Trženje osebe ,278 ,000c 

Sponzorstvo ,255 ,000c 

Embalaža izdelka ,211 ,000c 

Celostna podoba podjetja ,171 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

  



Priloga 3 

 

Koliko pozornosti namenite naslednjim vrstam oglasov? 

Preglednica 17: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,817 10 

Preglednica 18: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Televizijski oglasi ,470 ,804 

Radijski oglasi ,544 ,797 

Oglasi v revijah in časopisih ,435 ,808 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom ,356 ,820 

Internetni oglasi ,607 ,788 

Facebook oglasi ,616 ,787 

Twitter oglasi ,569 ,797 

My space oglasi ,455 ,808 

Linkedin oglasi ,495 ,803 

Jumbo (veliki obcestni) oglasi ,552 ,795 

Preglednica 19: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Televizijski oglasi ,206 ,000c 

Radijski oglasi ,327 ,000c 

Oglasi v revijah in časopisih ,189 ,000c 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom ,260 ,000c 

Internetni oglasi ,180 ,000c 

Facebook oglasi ,258 ,000c 

Twitter oglasi ,459 ,000c 

My space oglasi ,500 ,000c 

Linkedin oglasi ,483 ,000c 

Jumbo (veliki obcestni) oglasi ,230 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Kateri od spodaj naštetih razlogov je za vas pomemben, da oglas opazite? 

Preglednica 20: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,791 8 

Preglednica 21: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Oglas z aktualno vsebino. ,426 ,779 

Oglas za izdelke ali storitve, ki jih nameravam kupiti v 

vsakem primeru. 
,325 ,794 

Oglas, ki je profesionalno izdelan. ,457 ,775 

Oglas, v katerem nastopajo znane medijske osebnosti. ,529 ,764 

Oglas, ki se neprestano ponavlja v različnih medijih. ,567 ,758 

Oglas, ki ima izvirno, šokantno vsebino. ,577 ,754 

Oglas, ki vsebuje erotično vsebino. ,571 ,756 

Oglas, ki nagovarja točno vašo segmentno/potrošniško 

skupino. 
,549 ,759 

Preglednica 22: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Oglas z aktualno vsebino. ,175 ,000c 

Oglas za izdelke ali storitve, ki jih nameravam kupiti v vsakem 

primeru. 
,216 ,000c 

Oglas, ki je profesionalno izdelan. ,237 ,000c 

Oglas, v katerem nastopajo znane medijske osebnosti. ,270 ,000c 

Oglas, ki se neprestano ponavlja v različnih medijih. ,223 ,000c 

Oglas, ki ima izvirno, šokantno vsebino. ,173 ,000c 

Oglas, ki vsebuje erotično vsebino. ,230 ,000c 

Oglas, ki nagovarja točno vašo segmentno/potrošniško skupino. ,165 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Kje običajno dobite informacije o določenem izdelku ali storitvi? 

Preglednica 23: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Oglasi v elektronskih medijih (TV, radio, internet …) ,233 ,000c 

Oglasih v tiskanih medijih (časopisi, revije  …) ,202 ,000c 

Promocije v trgovinah ,235 ,000c 

Pri prodajalcih in drugih zaposlenih ,217 ,000c 

Pri prijateljih in znancih ,268 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 10 

Preglednica 24: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,686 6 

Preglednica 25: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Oglaševanje vpliva na nakupovalne navade in trende v 

naši družbi. 
,170 ,726 

Izdelke ali storitve kupujem samo na podlagi oglasa. ,417 ,648 

Oglasi vplivajo na moje nakupe. ,417 ,646 

Čeprav je oglas zame žaljiv, bom uporabljal ta izdelek 

ali storitev. 
,454 ,633 

Čeprav je podjetje do istospolnih potrošnikov žaljivo, 

bom vseeno kupoval njihove izdelke ali storitev. 
,530 ,604 

Čeprav je oglas za določen izdelek ali storitev žaljiv, 

bom še naprej kupoval druge izdelke ali storitve tega 

podjetja. 

,550 ,600 
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Preglednica 26: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Oglaševanje vpliva na nakupovalne navade in trende v naši družbi. ,229 ,000c 

Izdelke ali storitve kupujem samo na podlagi oglasa. ,331 ,000c 

Oglasi vplivajo na moje nakupe. ,208 ,000c 

Čeprav je oglas zame žaljiv, bom uporabljal ta izdelek ali storitev. ,310 ,000c 

Čeprav je podjetje do istospolnih potrošnikov žaljivo, bom vseeno 

kupoval njihove izdelke ali storitev. 
,314 ,000c 

Čeprav je oglas za določen izdelek ali storitev žaljiv, bom še naprej 

kupoval druge izdelke ali storitve tega podjetja. 
,280 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 11 

Preglednica 27: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,849 6 

Preglednica 28: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Veliko potujem v tujino službeno in/ali zasebno. ,512 ,847 

V tujini opažam marketinške kampanje za istospolno 

usmerjene potrošnike. 
,721 ,805 

V tujini raje kupujem pri tistih podjetjih, ki 

nagovarjajo istospolno usmerjeno segmentno 

skupino. 

,818 ,787 

Kupujem izdelke in storitve prek tujih spletnih 

strani, ki so namenjene le istospolnim potrošnikom. 
,604 ,829 

Ali opazite marketinške kampanje namenjene 

posebej lezbijkam in posebej gejem? 
,641 ,822 

Ali je za vas pomembno, da se podjetje javno 

opredeli kot istospolnim potrošnikom prijazno 

podjetje? 

,515 ,846 
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Preglednica 29: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Veliko potujem v tujino službeno in/ali zasebno. ,201 ,000c 

V tujini opažam marketinške kampanje za istospolno usmerjene 

potrošnike. 
,207 ,000c 

V tujini raje kupujem pri tistih podjetjih, ki nagovarjajo istospolno 

usmerjeno segmentno skupino. 
,241 ,000c 

Kupujem izdelke in storitve prek tujih spletnih strani, ki so 

namenjene le istospolnim potrošnikom. 
,311 ,000c 

Ali opazite marketinške kampanje namenjene posebej lezbijkam in 

posebej gejem? 
,289 ,000c 

Ali je za vas pomembno, da se podjetje javno opredeli kot 

istospolnim potrošnikom prijazno podjetje? 
,169 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 12 

Preglednica 30: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,554 12 

Preglednica 31: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Marketinške strategije za geje in lezbijke bi se morale voditi 

ločeno. 
,126 ,552 

Menim, da imamo istospolno usmerjeni različne nakupovalne 

navade v primerjavi s heteroseksualnimi potrošniki. 
,056 ,572 

Marketinška strategija za istospolno usmerjene potrošnike je 

nepotrebna. 
,085 ,563 

Istospolno usmerjeni potrošniki imajo pravico do nakupovanja v 

trgovinah, ki so namenjene samo za njih. 
,170 ,546 

Ni etično, da blagovna znamka uporablja za trženje svojih 

izdelkov ali storitev  gejevske simbole. 
,361 ,496 
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Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Nekatera podjetja uporabljajo fotografije/vizualne podobe 

istospolnih parov v svojih oglasih za ustvarjanje učinka 

presenečenja in pozitivne odločitve za nakup. 

,269 ,522 

Oglasi, ki uporabljajo fotografije istospolnih parov, so pretirani. ,423 ,485 

Uporaba istospolne tematike v oglasih ni iskrena. ,488 ,461 

Uporaba različnih marketinških strategij za istospolne pare ni 

povezana z varstvom naših pravic. 
,298 ,513 

Se vam zdi, da marketinške kampanje namenjene istospolno 

usmerjenim potrošnikom vzbujajo grožnjo ali nesramnost do 

drugih potrošnikov? 

,144 ,549 

Vseeno mi je, ali ljudje vedo, da sem istospolno usmerjen. ,008 ,581 

Če bom uporabljal/a izdelke blagovne znamke, ki podpira 

istospolno usmerjene, bodo ljudje mislili, da sem istospolno 

usmerjen/a. 

,278 ,520 

Preglednica 32: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Marketinške strategije za geje in lezbijke bi se morale voditi 

ločeno. 
,300 ,000c 

Menim, da imamo istospolno usmerjeni različne nakupovalne 

navade v primerjavi s heteroseksualnimi potrošniki. 
,191 ,000c 

Marketinška strategija za istospolno usmerjene potrošnike je 

nepotrebna. 
,207 ,000c 

Istospolno usmerjeni potrošniki imajo pravico do nakupovanja v 

trgovinah, ki so namenjene samo za njih. 
,304 ,000c 

Ni etično, da blagovna znamka uporablja za trženje svojih 

izdelkov ali storitev  gejevske simbole. 
,230 ,000c 

Nekatera podjetja uporabljajo fotografije/vizualne podobe 

istospolnih parov v svojih oglasih za ustvarjanje učinka 

presenečenja in pozitivne odločitve za nakup. 

,196 ,000c 

Oglasi, ki uporabljajo fotografije istospolnih parov, so pretirani. ,261 ,000c 

Uporaba istospolne tematike v oglasih ni iskrena. ,144 ,000c 

Uporaba različnih marketinških strategij za istospolne pare ni 

povezana z varstvom naših pravic. 
,169 ,000c 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Se vam zdi, da marketinške kampanje namenjene istospolno 

usmerjenim potrošnikom vzbujajo grožnjo ali nesramnost do 

drugih potrošnikov? 

,358 ,000c 

Vseeno mi je, ali ljudje vedo, da sem istospolno usmerjen. ,270 ,000c 

Če bom uporabljal/a izdelke blagovne znamke, ki podpira 

istospolno usmerjene, bodo ljudje mislili, da sem istospolno 

usmerjen/a. 

,355 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 13 

Preglednica 33: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,834 4 

Preglednica 34: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pri svojih nakupih se odločam za podjetja, za katera vem, da so 

prijazna do istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,744 ,753 

Dajem prednost podjetjem, ki svoje storitve ali izdelke ponujajo le 

istospolno usmerjenim potrošnikom. 
,654 ,797 

Imate dva ponudnika iste storitve ali enakega izdelka - ali se boste 

prej odločili za tistega, ki oglašuje za istospolno usmerjene 

potrošnike, kot za tistega, ki nagovarja splošno javnost. 

,622 ,812 

Vaši domači in prijatelji raje kupujejo izdelke in storitve pri 

podjetjih, ki svoje izdelke in storitve oglašujejo tudi za istospolno 

usmerjene potrošnike. 

,653 ,796 
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Preglednica 35: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Pri svojih nakupih se odločam za podjetja, za katera vem, da so 

prijazna do istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,232 ,000c 

Dajem prednost podjetjem, ki svoje storitve ali izdelke ponujajo le 

istospolno usmerjenim potrošnikom. 
,310 ,000c 

Imate dva ponudnika iste storitve ali enakega izdelka - ali se boste 

prej odločili za tistega, ki oglašuje za istospolno usmerjene 

potrošnike, kot za tistega, ki nagovarja splošno javnost. 

,196 ,000c 

Vaši domači in prijatelji raje kupujejo izdelke in storitve pri 

podjetjih, ki svoje izdelke in storitve oglašujejo tudi za istospolno 

usmerjene potrošnike. 

,284 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 14 

Preglednica 36: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,575 6 

Preglednica 37: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Podjetje, ki je istospolnim potrošnikom prijazno, mora to 

pokazati v javnosti z raznimi donacijami, podporami in 

zavzemanji za istospolne pravice. 

,338 ,518 

Prenehal/a bi kupovati izdelke in storitve, če je podjetje 

proti istospolnim pravicam. 
,344 ,516 

Raje kupujem pri podjetjih, ki imajo med zaposlenimi 

istospolno usmerjene. 
,492 ,446 

Pomembno mi je, da pri poslu komuniciram z istospolno 

usmerjenim zaposlenim. 
,406 ,490 

Moti me, da istospolno zaposleni pretirano/vsiljivo 

izkazuje svojo spolno usmerjenost. 
-,044 ,684 
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Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na 

obnašanje istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,445 ,478 

Preglednica 38: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Podjetje, ki je istospolnim potrošnikom prijazno, mora to pokazati 

v javnosti z raznimi donacijami, podporami in zavzemanji za 

istospolne pravice. 

,174 ,000c 

Prenehal/a bi kupovati izdelke in storitve, če je podjetje proti 

istospolnim pravicam. 
,207 ,000c 

Raje kupujem pri podjetjih, ki imajo med zaposlenimi istospolno 

usmerjene. 
,151 ,000c 

Pomembno mi je, da pri poslu komuniciram z istospolno 

usmerjenim zaposlenim. 
,268 ,000c 

Moti me, da istospolno zaposleni pretirano/vsiljivo izkazuje svojo 

spolno usmerjenost. 
,173 ,000c 

Strategija marketinške komunikacije podjetij vpliva na obnašanje 

istospolno usmerjenih potrošnikov. 
,201 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sklop 15 

Preglednica 39: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,319 6 
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Preglednica 40: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Slovenska podjetja se zavedajo, da obstaja še dodaten segment 

potrošnikov – istospolno usmerjeni potrošniki. 
,277 ,167 

Slovenska podjetja uporabljajo različne načine marketinškega 

komuniciranja/oglaševanja za istospolno usmerjene potrošnike. 
,372 ,140 

Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene 

potrošnike in ločijo specifične potrebe različnih istospolnih 

parov (ženska-ženska, moški-moški). 

,176 ,262 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, da ne bi izgubila sedanjih 

zvestih kupcev? 

-,011 ,379 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, ker za to nimajo dovolj 

sredstev (denarja)? 

,209 ,226 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, ker nimajo izdelane ustrezne 

strategije marketinškega komuniciranja? 

-,073 ,443 

Preglednica 41: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

Slovenska podjetja se zavedajo, da obstaja še dodaten segment 

potrošnikov – istospolno usmerjeni potrošniki. 
,259 ,000c 

Slovenska podjetja uporabljajo različne načine marketinškega 

komuniciranja/oglaševanja za istospolno usmerjene potrošnike. 
,353 ,000c 

Slovenska podjetja oglašujejo za istospolno usmerjene potrošnike 

in ločijo specifične potrebe različnih istospolnih parov (ženska-

ženska, moški-moški). 

,364 ,000c 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, da ne bi izgubila sedanjih zvestih 

kupcev? 

,276 ,000c 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, ker za to nimajo dovolj sredstev 

(denarja). 

,200 ,000c 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Test 

Statistic 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

Ali menite, da se slovenska podjetja »bojijo« oglaševati za 

istospolno usmerjene potrošnike, ker nimajo izdelane ustrezne 

strategije marketinškega komuniciranja? 

,173 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Pri katerih panogah ste opazili, da slovenska podjetja izvajajo strategijo marketinškega 

komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike 

Preglednica 42: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,926 15 

Preglednica 43: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Zavarovalništvo ,574 ,923 

Gostinstvo ,629 ,922 

Potovanja/turizem ,580 ,924 

Avtomobilska panoga ,712 ,920 

Bančništvo ,560 ,924 

Informacijsko – telekomunikacijska panoga – ITK ,507 ,925 

Tekstil in obutev ,690 ,920 

Šport – fitnes ,782 ,917 

Zdravo življenje ,775 ,917 

Izdelki široke potrošnje ,718 ,919 

Prehrambeni izdelki ,734 ,919 

Pijače ,736 ,919 

Cigarete in tobak ,691 ,921 

Izobraževanje ,626 ,922 

Kultura (film, gledališče, glasba ...) ,591 ,924 
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Preglednica 44: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Test Statistic 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Zavarovalništvo ,426 ,000c 

Gostinstvo ,241 ,000c 

Potovanja/turizem ,188 ,000c 

Avtomobilska panoga ,381 ,000c 

Bančništvo ,436 ,000c 

Informacijsko – telekomunikacijska panoga – ITK ,347 ,000c 

Tekstil in obutev ,233 ,000c 

Šport – fitnes ,266 ,000c 

Zdravo življenje ,311 ,000c 

Izdelki široke potrošnje ,399 ,000c 

Prehrambeni izdelki ,416 ,000c 

Pijače ,365 ,000c 

Cigarete in tobak ,434 ,000c 

Izobraževanje ,390 ,000c 

Kultura (film, gledališče, glasba ...) ,193 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 


