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III 

POVZETEK 

Tržniki se na različne načine trudijo pritegniti pozornost potrošnikov v zelo konkurenčnem 

okolju, zato ima marketing vedno pomembnejšo vlogo tako za organizacije kot za potrošnike, 

ki se morajo odločati med vedno bolj široko ponudbo izdelkov na trgu. Na nakupno vedenje 

potrošnikov in proces nakupnega odločanja vpliva veliko različnih dejavnikov. Blagovna 

znamka s svojo identiteto in osebnostjo močno vpliva na nakup in privlači potrošnike. Na trgu 

ročnih ur blagovna znamka predstavlja enega glavnih orodij, s katerim skušajo tržniki vplivati 

na izbiro potrošnikov. V empiričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo v obliki 

anketiranja naključnih potrošnikov. Z rezultati raziskave smo ugotovili, da je vpliv blagovne 

znamke na nakupne odločitve potrošnikov ročnih ur zelo pomemben in v mnogih primerih 

tudi odločilen.  

Ključne besede: marketing, blagovna znamka, potrošnik, nakupno odločanje, ročne ure. 

SUMMARY 

Marketers are trying in different ways to attract the attention of consumers in a very 

competitive environment, which is why marketing has an increasingly important role for both 

the organization as well as consumers, who have to decide between an increasingly wide 

range of products on the market. The purchase behaviour and the process of purchase 

decision-making are affected by many different factors. A brand with its own identity and 

personality is strongly influencing the purchase and attracts consumers. On the watch market, 

brand represents one of the main tools by which marketers try to influence the consumer's 

choice. In the empirical part of the thesis, we performed a quantitative research in a form of a 

survey of random consumers. With the results of the survey, we found that the brands impact 

on the purchase decisions of watch buyers is very important and in many cases it can also be 

crucial. 

Keywords: marketing, brand, consumer, purchase decisions, watches. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Živimo v svetu, kjer se vse odvija vedno hitreje. Razvoj tehnologije nima meja, zato vsak dan 

prinese spremembo, ali ponudi priložnost za izboljšave. Prav tako je v poslovnem svetu, vse 

več je inovacij na vseh področjih, zato se morajo podjetja hitro in kar se da sproti prilagajati 

na spremembe in slediti napredku.  

Proizvodnja izdelkov v današnjem času je vedno lažja, saj se je večina proizvodnih procesov s 

tehnološkim napredkom razvila do te mere, da se večina le-teh izvaja robotsko ali 

avtomatizirano in zato v proizvodnjo ni potrebno vlagati toliko truda kot včasih. Vedno več 

truda morajo podjetja vlagati v proces marketinga, ki je zaradi hitrega napredka dobil zelo 

pomembno vlogo in pomen pri uspešnem poslovanju.  

Obstaja veliko definicij marketinga. Ena izmed njih je definicija Kotlerja, ki razlikuje med 

družbeno in managersko opredelitvijo trženja. V družbeni opredelitvi je trženje opredelil kot: 

»... družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako 

da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo 

vrednost.« (Kotler 2004, 9) V okviru managerske opredelitve pravi, da gre za »umetnost 

prodajanja izdelkov«, pri čemer prodaja ni najpomembnejša (Kotler 2004, 9). 

Brassington in Pettitt (2003, 4) v svoji knjigi navajata naslednjo definicijo: »Marketing je 

managerski proces, ki je odgovoren za prepoznavo, predvidevanje in izpolnjevanje zahtev 

kupcev in s tem obenem ustvarja donos.« Ta definicija marketing opredeli kot dejavnosti, s 

katerimi podjetje skrbi za kupce obenem si s tem zagotavlja tudi višji donos. 

Zaradi nasičenih trgov in velike konkurence imajo potrošniki vedno več izbire med različnimi 

ponudniki podobnih izdelkov, zato se morajo podjetja boriti za pozornost, zvestobo in 

naklonjenost kupcev. Tržniki na različne načine in preko različnih dejavnikov vplivajo na 

naše želje pri nakupovanju. Usmerjajo nas na vsakem koraku na televiziji, preko radia, 

družbenih omrežij in drugih medijev. V sedanjem času je najpomembnejši potrošnik in zato je 

ključno za ponudnika, da dobro preuči njihovo vedenje. Avtorica Prodnik (2011, 5) vedenja 

uporabnikov opredeljuje kot: »... proces, pri katerem posameznik, ali skupina izbere, kupi, 

uporablja in/ali zavrže izdelke, storitve ter ideje, s katerimi poskuša zadovoljiti svoje potrebe 

in želje. Vedenje porabnikov je preučevanje porabnikov pri izmenjavi stvari z določeno 

vrednostjo, predvsem denarja za izdelke ali storitve, ki zadovoljijo njihove potrebe.« 

Ponudniki preko različnih dejavnikov vplivajo na potrošnika. »Trženje in drugi dražljaji iz 

okolja »prodrejo« v porabnikovo zavest. Značilnosti kupca in procesi odločanja skupaj 

pripeljejo do določenih nakupnih odločitev. Naloga tržnikov je razumeti, kaj se v porabnikovi 



 

2 

zavesti dogaja od trenutka sprejetja dražljaja do končne nakupne odločitve.« (Kotler 2004, 

183) 

Kotler navaja: »Tržniki se ne smejo zadovoljiti s preprostim vplivanjem na porabnike, temveč 

morajo zares razumeti, kako porabniki v resnici sprejemajo nakupne odločitve. Ugotoviti 

morajo, kdo sprejema nakupno odločitev, kakšne so vrste nakupnih odločitev in kateri so 

koraki v nakupnem procesu.« (Kotler 2004, 200) 

Pri nakupni odločitvi je za uporabnika med drugimi pomembna tudi odločitev glede blagovne 

znamke izdelka. Potočnik (2005, 206) blagovno znamko opredeljuje kot: »... ime, oznaka, 

simbol ali katerakoli druga značilnost izdelka, ki določa razliko med izdelki različnih 

proizvajalcev. Z blagovno znamko lahko opredelimo posamezni izdelek, skupino izdelkov ali 

vse izdelke nekega proizvajalca.« Ta potrošnikom pomaga, da lažje razlikujejo med izdelki in 

ocenijo njihovo kakovost. »Če blagovna znamka izraža tudi status kupca, se verjetnost 

ponovnega nakupa bistveno poveča. Ko kupci sprejmejo določeno blagovno znamko in ji 

postanejo zvesti, se proizvajalčev tržni delež tega izdelka najprej poveča, nato pa na višji 

ravni ustali. Še več, za blagovne znamke z veliko stopnjo zvestobe kupcev lahko podjetje 

določi višjo ceno, ki jo kupci tudi sprejmejo.« (Potočnik 2005, 207) 

Obstaja že veliko poznanih in uveljavljenih blagovnih znamk, za katere smo skoraj vsi že 

slišali. Tako verjetno večina pozna znamke prestižnih ročnih ur, kot so: Rolex, Rado, 

Longines, Omega, Tissot, Tag Heuer, Audemars Piguet, Patek Philippe in druge. Takšne 

blagovne znamke veljajo za močne blagovne znamke. »O močnih blagovnih znamkah torej 

govorimo v primeru, ko se uporabniki zavedajo njenega obstoja na trgu, imajo o njej 

pozitivno in jasno podobo, vrednotijo njeno kakovostno dimenzijo visoko in s ponovljenimi 

nakupi in priporočilom blagovne znamke prijateljem in znancem izkazujejo zvestobo slednji.« 

(Konečnik Ruzzier 2011, 174–175) 

Ljudi že od nekdaj privlači luksuz, zato radi posegamo po kakšnih bolj luksuznih blagovnih 

znamkah. Luksuzne znamke nam v družbi dajejo neki položaj in status, obenem se s takšnimi 

izdelki počutimo bolj samozavestno. Med takšne izdelke spadajo tudi luksuzne ročne ure. Ura 

predstavlja statusni simbol, lahko je tudi dobra investicija ali predmet dediščine, saj se 

vrednost takšnih ur običajno z leti povečuje. Potrošniki, ki si privoščijo luksuzne znamke ur, 

po navadi prihajajo iz višjih družbenih razredov, saj je zaradi prepoznavnosti blagovne 

znamke in kakovosti materialov, cena ur temu primerna. Takšne ure se težje prodajajo ljudem 

z nižjih družbenih razredov, saj ti iščejo cenejše izdelke, kar za takšne ure ne velja, saj cena 

le-teh doseže tudi vrednost kakšnega avtomobila ali stanovanja. Nekateri proizvajalci so zato 

že ponudili ure, ki so cenovno dostopnejše.  

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, kako blagovna znamka določenih ročnih ur vpliva 

na nakupno odločitev potrošnikov, ki se odločajo za nakup nove ure. Zanimalo nas je, zakaj 

nekoga privlači določena blagovna znamka ure in kako močan vpliv ima le-ta na končno 
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nakupno odločitev potrošnika. Prav tako nas je zanimalo, zakaj se ljudje odločijo za nakup 

dražje ure priznane znamke, kljub temu da je na trgu na voljo skoraj popolnoma enaka in 

kakovostna ura manj priznane znamke po nižji ceni.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti vpliv blagovne 

znamke na nakupne odločitve potrošnikov v tržnem segmentu ročnih ur. Na osnovi izsledkov 

raziskave smo podali priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

Cilji zaključne naloge so bili: 

 proučiti in opredeliti vlogo in pomen marketinga,  

 opredeliti značilnosti, vlogo in pomen blagovne znamke, 

 proučiti in opredeliti nakupno vedenje potrošnikov,  

 proučiti značilnosti trga ročnih ur,  

 raziskati, proučiti in opredeliti vpliv blagovne znamke ročnih ur na nakupne odločitve 

potrošnikov, 

 na osnovi izsledkov raziskave, podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja ali deskripcije, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, 

 metodo analize, 

 metodo sinteze. 

Zastavili smo si naslednjo hipotezo, ki smo jo želeli z raziskavo potrditi ali zavrniti: 

H1: Blagovna znamka pomembno vpliva na nakupno odločitev potrošnikov pri nakupu ročnih 

ur. 

Izvedli smo kvantitativno raziskavo v obliki anketnega vprašalnika. Anketirati smo 131 

potrošnikov na področju celotne Slovenije. Vzorec populacije so tako predstavljali naključno 

izbrani potrošniki. V anketo smo vključili anketirance, ki spadajo v srednji in višji družbeni 

razred.  

Na podlagi pridobljenih podatkov smo naredili analizo in predstavili rezultate raziskave. 
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1.4 Predpostavke in  omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljali smo, da blagovna znamka pomembno vpliva na nakupno odločitev in 

zadovoljstvo potrošnikov, zato je pomembno, da podjetje svojo blagovno znamko utrdi in 

približa kupcu na takšen način, da bo le-ta potrošnike privabila in tako vplivala na njihovo 

nakupno odločitev. Predpostavljali smo, da je izbira ročnih ur na trgu velika, kupci lahko 

izbirajo med veliko različnimi ponudniki, zato je za podjetja pomembno, da imajo prepoznano 

in priznano blagovno znamko, ki predstavlja tradicijo, kakovost in znanje, saj le-ta privlači 

kupce. Predpostavljali smo, da se potrošniki različno odločajo za nakup ročnih ur, zato 

blagovna znamka pri odločanju odločilno vpliva na njihovo končno odločitev.  

Omejitvi sta bili pristnost in subjektivnost odgovorov anketirancev.   
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2 MARKETING 

Marketing je skozi leta začel pridobivati na pomenu. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja in 

nasičenih trgov je marketing za podjetja postal ena najpomembnejših aktivnosti, ki mu morajo 

posvečati več pozornosti, če želijo biti uspešni. Vedno več je konkurence in izdelkov, ki so si 

podobni, tako imamo potrošniki vedno več izbire, podjetja pa se morajo boriti za našo 

pozornost. To dosežejo z marketinškimi aktivnostmi, s katerimi poskušajo vplivati na naše 

nakupno vedenje. Zaradi dinamičnega okolja in hitrega napredka je ključno, da se podjetja kar 

se da hitro odzivajo na spremembe. Pozornost morajo posvečati tudi potrebam potrošnikov, 

saj se te hitro spreminjajo.   

Informacijska doba je povzročila velik premik, na internetu si lahko potrošniki naročijo že 

skoraj vse, obenem lahko hitro primerjajo ceno in kvaliteto posameznih izdelkov. Prav tako 

so podjetja s tem pridobila novo tržno-komunikacijsko pot, ki jim omogoča mnogo boljši 

dostop do potrošnika in s tem moč vplivanja na njihove nakupne odločitve. S pomočjo 

interneta lahko podjetja približajo svoje izdelke potrošnikom in jih ozaveščajo o uporabnosti 

in koristih le-teh, potrošniki lahko dostopajo do različnih informacij, ki jim pomagajo, da se 

lažje odločijo za določen izdelek ali storitev. Z aktivnostmi marketinga naj bi podjetja 

prepoznala sedanje in predvidela prihodnje potrebe in želje kupcev ter zbrane podatke 

preučila. Z analiziranjem podatkov pridobijo koristne informacije, ki jim pomagajo pri 

nadaljnjem razvoju novih izdelkov, s katerimi bodo zadovoljili potrebe potrošnika. Obenem 

pridobijo tudi koristne informacije za izdelavo in izvedbo novih trženjskih akcij, s katerimi 

skušajo pritegnili pozornost potrošnika. 

Filozofija marketinga je postala zelo pomembna, če želijo biti podjetja dobičkonosna in 

poslovati uspešno, morajo to filozofijo razmišljanja prenesti tudi na ostale funkcije v podjetju. 

»Trženjski način razmišljanja mora imeti vpliv na vse funkcije v podjetju. Sodobna uspešna 

podjetja poudarjajo, da je za njihov resnični uspeh na trgu prepletanje ključnih poslovnih 

funkcij (finance, računovodstva, managementa ipd.), ki vsebujejo trženjsko filozofijo, nujno 

za njihovo dolgoročno in dobičkonosno uspešnost na trgu.« (Konečnik Ruzzier 2011, 2) 

Beseda marketing izhaja iz angleške besede »market«, kar po slovensko pomeni »trg« in zato 

je bila v slovenščino prevedena kot »trženje«. Avtorji Podnar, Golob in Jančič (2007, 6), se s 

tem ne strinjajo popolnoma, saj naj bi bil glagol tržiti v slovenščini vse preveč povezan z 

dejavnostmi prodaje nečesa. Tako naj bi šlo pri trženju za celovit trženjski proces, kjer gre za 

ugotavljanje potreb in želja ter za zadovoljstvo potrošnika in ne zgolj prodajo.  

Ena izmed najkrajših definicij marketinga, ki jo navaja Kotler je: »Trženje je dobičkonosno 

zadovoljevanje potreb.« (Kotler 2004, 3) S to definicijo so zajete glavne značilnosti trženja, in 

sicer dve strani ponudnik in potrošnik, kjer se ponudnik trudi zadovoljiti potrebe potrošnika in 

si s tem zagotoviti dobiček oziroma korist. (Konečnik Ruzzier 2011, 4) 
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Avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011, 3) pojem trženje primerja z ledeno goro in tako skuša 

razložiti globino trženja, ki predstavlja celotno ledeno goro in ne samo njen vrh, ki gleda nad 

gladino morja. Tako lahko trženjske aktivnosti, ki se izvajajo pred lansiranjem izdelka na trg, 

primerjamo z delom ledene gore, ki se nahaja pod gladino morja in niso vidne potrošnikom. 

Sem prištevamo vse aktivnosti, ki so bile potrebne za sestavo trženjskega spleta, tržno 

načrtovanje, raziskavo trga in določitev ciljnega trženja. Vrh ledene gore predstavlja 

aktivnosti trženja v zadnji fazi, in sicer oglaševanje, druga trženjsko komunikacijska orodja in 

prodaja, s katero podjetje doseže ciljnega porabnika (Konečnik Ruzzier 2011, 3). 

»Lahko bi dejali, da je prodaja zgolj vrh ledene gore trženja, pri čemer s pomočjo trženjskega 

razmišljanja uspemo osvojiti njen vrh.« (Konečnik Ruzzier 2011, 4) 

Kotler (2004, 9) meni: »Domnevamo lahko, da bo vedno potreba po neki meri prodaje. Toda 

namen trženja je, da naredi prodajo nepotrebno. Namen trženja je poznati in razumeti kupca 

tako dobro, da mu izdelek ali storitev ustreza in se sam prodaja. Idealno je končni izid trženja 

kupec, ki je pripravljen kupiti. Vse, kar je potem potrebno, je omogočiti, da je izdelek ali 

storitev na voljo.« 

Obstaja še veliko drugih opredelitev marketinga, tako različni avtorji marketing opredeljujejo 

glede na pogled, ki ga imajo. Avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011, 4) v nadaljevanju 

združuje managersko in družbeno opredelitev trženja, ki ju je v svoji knjigi navedel Kotler: 

»Trženje je proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov/drugih entitet, 

pri čemer morata biti obe strani v danem procesu menjave zadovoljni. Ponudniki morajo 

nuditi takšne izdelke/druge entitete, ki bodo modernim porabnikom zagotavljali 

zadovoljevanje njihovih potreb/želja in prispevali, k njihovemu maksimalnemu zadovoljstvu. 

Pri tem morajo ponudniki upoštevati pristop ciljnega trženja in izdelke/druge entitete 

posredovati ciljnim porabnikom z ustrezno kombinacijo elementov storitvenega trženjskega 

spleta na način, ki jim bo zagotavljal dobičkonosnost na dolgi rok.« 

Podnar, Golob in Jančič (2007, 10–11) navajajo definicijo, ki je zelo razširjena, in sicer 

definicijo Ameriške marketinške zveze iz leta 2004: »Marketing je organizacijska funkcija in 

splet postopkov, s katerimi ustvarjamo, komuniciramo, dostavljamo vrednost potrošnikom in 

upravljamo odnose z njimi, tako, da koristimo organizaciji in vsem njenim deležnikom.« Ta 

definicija naj bi upoštevala novejša spoznanja, a po mnenju avtorjev, je le-ta premalo mišljena 

kot filozofija celotne organizacije. 

Potočnik (2005, 20) meni, da je: »Trženje mnogo širše kot prodajanje, saj se v njem odraža 

celotno delovanje podjetja z doseženim poslovnim rezultatom.« S tem avtor želi poudariti, da 

trženje ni zgolj prodaja, vendar vključuje veliko aktivnosti in obsega veliko več kot zgolj 

oglaševanje in prodajo. Brez ostalih aktivnosti oziroma področij trženja tudi prodaja ne bi bila 

uspešna oziroma do nje sploh ne bi prišlo. 
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V nadaljevanju avtor navaja temeljna področja trženja, kjer so zajete vse aktivnosti trženja: 

raziskovanje trga, tržno načrtovanje, priprava trženjskih akcij in njihovo izvajanje, 

spremljanje učinkovitosti izvajanja trženjskih akcij, neposredno prodajanje in nadzor nad 

vsemi navedenimi področji trženja. »To pomeni, da trženje ni samo kupovanje in prodajanje, 

ampak vsebuje številne druge dejavnosti, ki omogočajo, da do prodaje sploh pride. Te 

dejavnosti postajo vse pomembnejše, če so dobro pripravljene, je uspešna prodaja njihova 

logična posledica.« (Potočnik 2005, 20–21) 

Zanimiva je opredelitev avtorjev Snoj in Gabrijan (2015, 57–63), ki marketing opredeljujeta 

iz različnih zornih kotov, in sicer: 

 Marketing kot veščina: »Marketing je veščina zlasti zato, ker vsebuje odnose med ljudmi 

v menjalnih procesih. Vešče izvajanje neke dejavnosti je umetnost.« S to navedbo želita 

poudariti, da je marketing kot veščina v današnjem času, pomemben v menjalni 

situacijah, za katere je značilno komuniciranje udeležencev z možnostjo takojšne 

povratne zveze. 

 Marketing kot splet aktivnosti: »Marketing je celota posebnih aktivnosti organizacije na 

področju menjave izdelkov, ki so usmerjene k zadovoljevanju potreb. V njej sta 

poudarjena celota aktivnosti (dejavnosti, procesov, funkcij, nalog), značilnih za 

marketing, in njihova ciljna povezanost.« 

 Marketing kot temeljna funkcija organizacije: » V organizacijah, ki so odvisne od svoje 

uspešnosti v menjalnih procesih, je marketing smiselno obravnavati kot eno izmed 

temeljnih funkcij organizacije.« 

 Marketing kot sistem: » Marketing kot sistem je celota sestavin in povezav med njimi. 

Sistem marketinga je mogoče obravnavati na različnih ravneh sestavljenosti, na primer 

kot: globalni sistem marketinga, sistem marketinga različnih skupnosti, sistem 

marketinga države ...« 

 Marketing kot organizacijska enota: »… je interesni in dejavnostni sistem resursov 

(otipljivega in neotipljivega premoženja ter sposobnosti), ki je naravnan k menjalnim 

procesom organizacije z okoljem. V organizacijah, katerih so marketinške aktivnosti 

pomembne in sestavljene,  je smiselno te aktivnosti oblikovati kot organizacijske enote.« 

 Marketing kot miselnost: »… predstavlja kupca v središče razmišljanja organizacije. To 

miselnost lahko imenujemo »naravnanost na kupca«, ki pa eksplicitno ne vključuje 

razmišljanja o konkurentih in o nujnosti sodelovanja vseh funkcij v organizaciji« 

 Marketing kot znanost: »… je sistematično in celovito proučevanje marketinških 

pojavov: menjalnih procesov, udeležencev v teh procesih in odnosov med njimi.« 

Vukovič in Završnik (2010, 7) navajata naslednjo opredelitev: »Marketing je družbeni in 

upravljavski proces, s pomočjo katerega podjetja in posamezniki dobijo, kar potrebujejo in 

želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo prednost.« 

Marketing torej nima enotne opredelitve, v literaturi zasledimo veliko različnih opredelitev in 
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razlag, kaj marketing je. Ključno za podjetja je, da miselnost in filozofijo marketinga 

prenesejo na vse ostale funkcije v podjetju, in da celotna organizacija postane marketinško 

usmerjena, saj je to v visoko konkurenčnem okolju zelo pomembno in bistveno, če podjetje 

želi biti uspešno. Največ pozornosti morajo posvetiti potrošniku in njegovemu zadovoljstvu. 

To mora predstavljati enega glavnih in ključnih ciljev podjetja, saj se lahko le-tako zagotovi, 

da se cilj doseže. Zanimivo opredelitev je navedel avtor McKenna: »Marketing je vse.« 

(Thimmesch 2010). S to opredelitvijo želi poudariti, da je marketing vse, kar narediš; ne samo 

tvoj izdelek, določanje cene, promocija in distribucija, ampak tudi način in hitrost reševanja 

problemov, kako se odzoveš na telefon, tvoje plačevanje, odnos prodajalcev ipd. Vse to vpliva 

na potrošnikovo mišljenje, kako dojemajo oziroma vidijo podjetje, torej lahko rečemo, da je 

marketing vse (Thimmesch 2010). 

2.1 Vloga in pomen marketinga 

Trženje v zadnjem času dobiva velik pomen in vlogo v podjetjih. Zdaj velja, da so uspešnejša 

tista podjetja, ki so trženjsko naravnana in ki so se prilagodila spreminjajočim razmeram na 

trgu torej, vedno večji konkurenci in posledično ponudbi veliko podobnih izdelkov; zaradi 

česar se morajo podjetja boriti za pozornost potrošnikov in si na učinkovit način zagotoviti 

dolgoročno naklonjenost. Kot se strinja veliko avtorjev, je trženjski način razmišljanja in 

vpetost filozofije v delovanje organizacije vedno pomembnejša, če želijo podjetja uspeti med 

tako veliko konkurenco na trgu. Ključno za podjetja je, da celotno razmišljanje in skupne cilje 

usmeri na način, da bo celotna organizacija delovala skupaj kot eno, za skupni, končni in 

najpomembnejši cilj, to je zadovoljstvo potrošnikov in razumevanje ter predvidevanje 

njihovih potreb in želja.  

Kot pravi avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011, 2): »Trženje postaja nepogrešljiva dimenzija 

v poslovanju sodobnih podjetij, ki poslujejo v visoko konkurenčnem in hitro spreminjajočem 

se okolju. Dobičkonosnost podjetij se mnogokrat izkazuje ravno v njihovi trženjski 

naravnanosti in sposobnosti razumevanja trga in porabnikov. Trženjska naravnanost in način 

razmišljanja morata presegati njihovo delovanje zgolj znotraj same funkcije oziroma oddelka 

za trženje. Trženjski način razmišljanja mora imeti vpliv na vse funkcije v podjetju. Sodobna 

uspešna podjetja poudarjajo, da je za njihov resnični uspeh na trgu prepletanje ključnih 

poslovnih funkcij (finance, računovodstvo, management ipd.), ki vsebujejo trženjsko 

filozofijo, nujno za njihovo dolgoročno in dobičkonosno uspešnost na trgu.« 

Žabkar in Zbačnik (2009, 8) menita, da se tržna naravnanost nanaša na razumevanje in 

poznavanje trga, porabnikov in tržnih dejavnikov, ki vplivajo na potrebe in vedenje 

porabnika. Ključno vlogo pri oblikovanju tržne naravnanosti ima vrhnji management, saj 

morajo zaposleni točno vedeti, zakaj je pomembna osredotočenost in ustvarjanje vrednosti za 

porabnika v konkurenčnem tržnem okolju.  



 

9 

V organizaciji vsaka poslovna funkcija potencialno vpliva na zadovoljstvo kupcev. »Po 

trženjskem konceptu bi torej morali vsi oddelki »misliti na kupca« in medsebojno sodelovati, 

saj bodo le-tako lahko zadovoljili potrebe in pričakovanja kupcev. In ravno tukaj je ključna 

vloga trženja, da prepriča druge v podjetju o skupni odgovornosti za kupce. Dejansko pa se 

izkaže, da podjetja v resnici niso tržno naravnana oziroma usmerjena h kupcu (so izdelčno 

oziroma prodajno naravnana). Da bi podjetja dosegla tržno naravnanost, morajo razvijati 

predanost kupcem v celotnem podjetju; organizirati se morajo okrog tržnih segmentov 

namesto okrog izdelkov in razvijati globoko razumevanje kupcev s pomočjo kvalitativnih in 

kvantitativnih raziskav.« (Kotler 2004, 676–679, po Jerant 2011). 

Žabkar in Zbačnik (2009, 7) vlogo marketinga opredeljujeta kot relativen vpliv na strateške 

vidike v podjetju, ki vključujejo usmerjenost na porabnike, sodelovanje med oddelki, ustrezne 

trženjske informacije, strateško naravnanost trženja in operativno učinkovitost trženja.  

Po mnenju avtoric naj bi se pomen marketinga odražal v potrebi po marketinških aktivnostih, 

ki prispevajo k rasti in razvoju podjetja v močno konkurenčnem poslovnem okolju. Vloga 

marketinga naj bi se kazala v dejanskih prizadevanjih na področju trženja znotraj podjetij in v 

odnosu do drugih funkcijskih področij ter vodstva podjetja (Žabkar in Zbačnik 2006, 1). 

Vukasovićeva navaja: »Trženje pridobiva veljavo s tem, ko vse več podjetij spoznava, kako 

močno vpliva na uspešnost na tržišču. Podjetja morajo svoje delo opravljati odlično, če želijo 

uspeti na vse bolj konkurenčnem trgu. Ključ do uspeha podjetja je v tem, da poznaš in 

zadovoljiš ciljnega porabnika s ponudbo, ki je boljša od ponudbe konkurentov.« (Vukasović 

2012, 23) 

Vloga trženja je torej, da prepozna, predvidi in zadovolji potrebe in želje kupcev. Opredeliti je 

potrebno, kaj si kupec želi oziroma kaj potrebuje in tako zagotoviti, da bo le-ta zadovoljen, saj 

je od tega odvisno, ali se bo kupec vrnil in ponovno opravil nakup. Poleg tega je vloga 

marketinga tudi, da potrebe in želje potrošnikov predvidi vnaprej in sledi trenutnemu trendu, 

ki jih je potrebno upoštevati, če želimo napovedati prihodnje potrebe. Končni cilj je 

maksimalno zadovoljevanje potreb in želja obeh strani. »Za dosego tega cilja je potrebno 

razumeti trženje kot strateško funkcijo, ki igra vidno in povezovalno vlogo na nivoju 

posameznega podjetja.« (Konečnik Ruzzier 2011, 16) 

Marketing ima velik pomen tako v družbi kot v organizaciji (Slika 1).  

Trženje povečuje in dviga življenjski standard, saj je le-ta odvisen od kupne moči vseh treh 

družbenih razredov, in sicer: nižji, srednji in višji družbeni razred. Da bi bil družbeni 

življenjski standard boljši, družba potrebuje marketing, saj je le-tako mogoče, da se izpolnijo 

različne potrebe potrošnikov. Trženje je pomembno za družbo tudi zaradi zaposlitvenih 

možnosti, ki jih proces marketinga v organizaciji omogoča. Ta proces vključuje različne 

dejavnosti, kot so: nabava, prodajo, skladiščenje, transport, sortiranje, finance, poslovno 
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tveganje itd. in omogočajo zaposlitev številnim osebam. Marketing je ključnega pomena tudi 

pri gospodarski stabilnosti države. Gospodarska rast je odvisna od gospodarske stabilnosti, ta 

je odvisna od ravnotežja med proizvodnjo in potrošnjo, torej ponudbo in povpraševanjem. Da 

bi ohranili ravnotežje proizvodnje in porabe nujno potrebujemo trženje, saj ta vzdržuje to 

stanje in stabilizira gospodarstvo. Poleg tega trženje ustvarja korist. Trženje ustvarja 

povpraševanje, različne dejavnosti marketinga pa ustvarjajo korist. Trženje določa vrednost 

blaga in storitve. Prav tako zagotavlja blago ob pravem času na pravem mestu in po razumni 

ceni. Velik pomen ima tudi pri zadovoljevanju človeških potreb in želja, saj zagotavlja 

dobrine, ki so potrebne za izpolnitev le-teh (Patil 2014).  

Kot smo že omenili, ima marketing velik pomen tudi v organizaciji. Tako trženje zagotavlja 

povečanje dohodkov. Organizacijski dobiček je odvisen od prihodkov, med tem, ko je 

prihodnost organizacije odvisna od dobička. Organizacija si lahko zagotovi dobiček preko 

različnih dejavnosti, ključno pri tem je trženje. Z dejavnostmi marketinga si organizacija 

zagotavlja pomembne informacije. Podjetnik mora pomembne odločitve sprejemati na podlagi 

informacij, ki jih dobi z različnimi trženjskimi raziskavami. Te informacije mu omogočijo, da 

je boljši od konkurence, saj je v tako dinamičnem okolju nujno potrebno, spremljanje 

sprememb v okolju ter želja in potreb potrošnikov, ki se spreminjajo glede na trend. Prav tako 

je trženje vir in kanal novih idej. Pomemben vidik trženja je, da zagotavlja vire in poti, nove 

ideje ter usmeritvene politike. Na koncu lahko rečemo, da ima marketing velik pomen takrat, 

ko se v organizaciji sprejemajo pomembne odločitve, kot so: kaj proizvajati, kako in koliko 

proizvajati ipd., saj vse te odločitve vplivajo na končni dobiček. Marketing pomaga 

proizvajalcem, da sprejmejo pravilno odločitev. Ker je uspeh poslovanja odvisen od pravilnih 

odločitev, lahko rečemo, da je marketing zelo pomemben, če podjetje želi biti uspešno (Patil 

2014). 

 

Slika 1: Pomen marketinga 

Vir: Patil 2014. 
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2.2 Marketinški splet 

Da bi bila podjetja uspešna, morajo ohranjati svoj položaj na trgu in rasti. To lahko dosežejo 

le, če imajo določene prednosti pred tekmeci. Prizadevati si morajo, da delajo boljše. Pri tem 

pa je ključnega pomena, trženjsko usmerjeno strateško načrtovanje, s čimer si podjetja 

prizadevajo ustvariti zadovoljne kupce; tista najuspešnejša podjetja se na podlagi tega 

prilagajajo spreminjajočemu se trgu. S procesom strateškega načrtovanja podjetja opredelijo 

poslanstvo, določijo cilje, oblikujejo poslovne strategije, opredelijo trženjske cilje, oblikujejo 

trženjske strategije in izdelajo trženjski načrt (Potočnik 2005, 42). 

Del strateškega načrtovanja je tudi oblikovanje trženjskih strategij, kar obsega izbiranje in 

preučevanje ciljnega trga in oblikovanje trženjskega spleta za ciljni trg. Trženjska strategija 

opredeljuje sredstva za uresničitev postavljenih trženjskih ciljev. Podlaga za izdelavo 

marketinškega spleta so analize makro in mikrookolja podjetja ter izbira in preučevanje 

ciljnega trga. Trženjski splet sestavljajo izdelek, cena, tržna pot in trženjsko komuniciranje. 

»Tem sestavinam pravimo spremenljivke trženjskega spleta, ker lahko podjetje spreminja 

obseg in količino vsake sestavine po potrebi ciljnega trga.« (Potočnik 2005, 51–53)  

Trženjski splet avtorji različno opredeljujejo, še največkrat je trženjski splet predstavljen kot 

ena najpomembnejših nalog tržnikov. V nadaljevanju smo navedli nekaj opredelitev. 

Snoj in Gabrijan (2015, 64) marketinški splet opredeljujeta, kot celoto sestavin, s katerimi 

izvajalec marketinga učinkuje na ciljno skupino in s tem ustvarja njeno hoteno reakcijo. Med 

tem ko Kotler (2004, 15) pravi, da je trženjski splet skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje 

uporablja, da doseže svoje trženjske cilje. 

Avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011. 9) meni, da je trženjski splet, skupek elementov, ki jih 

podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu.  

McCarthy je ta skupek elementov oziroma orodij razvrstil v štiri skupine, ki jih je poimenoval 

štirje P trženja: Product – izdelek, Price – cena, Placement – tržne poti in Promotion – 

trženjsko komuniciranje. (Koter 2004, 16) Ti elementi predstavljajo t. i. izdelčni trženjski 

splet. Zaradi razmer na trgu je bilo potrebno splet štirih P-jev nadgraditi z dodatnimi P-ji. 

Nadgradnja je bila potrebna zaradi tega, ker za storitve štirje P niso bili več dovolj. Storitveni 

trženjski splet, poleg zgoraj navedenih P-jev, vsebuje še dodatne tri P-je, in sicer: People 

oziroma participants – ljudi, Process – postopek in Physical evidence – fizični dokazi 

(Konečnik Ruzzier 2011, 9). 

Izdelek 

Izdelek je glavni element marketinškega spleta. Pri izdelku ali storitvi obravnavamo: 

sortiment, kakovost, tehnične značilnosti, obliko, velikost, barvo, embalažo, garancijo, 
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servisiranje, rezervni deli, vračila in blagovno znamko. Potencialni odjemalec ocenjuje vse 

navedene značilnosti izdelka, zato je pomembno, da se podjetja usmerijo na želje odjemalcev. 

(Babič 2009, 11–12) »Da bi podjetje zadovoljilo in uresničilo svoje cilje, mora stalno razvijati 

nove izdelke, izboljševati, spreminjati in prilagajati obstoječe ter izločiti tiste, ki ne 

zadovoljijo več potreb porabnikov ali niso več donosni.« (Potočnik 2005, 54) Zato je za 

podjetja pomembno, da spremljajo življenjski cikel izdelka (uvajanje, rast, zrelost in 

izločanje) in konkurenco. 

Cena 

Cena je pomembna sestavina marketinškega spleta, saj povezuje vrednost, ki jo kupec dobi 

(izdelek), in vrednost, ki jo prejme podjetje (denar). Ceno je mogoče najlažje in najhitreje 

spremeniti (Potočnik 2005, 54). Cena je edina spremenljivka marketinškega spleta, ki 

neposredno vpliva na prihodek podjetja. Če je cena postavljena previsoko, bomo pregnali 

kupce, če bo prenizka, ne bomo pokrili stroškov in podjetje ne bo preživelo (Podnar, Golob in 

Jančič 2007, 135). Cena obenem ustvarja cenovno podobo izdelku, zlasti o kakovosti, kar je 

pogoj za ustvarjanje blagovne znamke (Potočnik 2005, 54).  

Marketinške poti 

Marketinške poti ali distribucija predstavlja način prenosa izdelkov/storitve od proizvajalca 

do končnega kupca. »Marketinška pot pomeni za podjetje pomembno konkurenčno prednost, 

če z njo pravilno in strateško upravlja. Vpliva na nakupno izkušnjo, s tem pa na: vrednost 

tržne znamke in ugled podjetja.« (Podnar, Golob in Jančič 2007, 149) Pri distribuciji gre za 

vprašanje zalog, skladiščenja, prevoza, lokacije, pokritosti trga, ki jih podjetje ne sme 

zanemariti. (Kotler 2004, 16) »Spremenljivka tržne poti obsega zbiranje posrednikov, zlasti 

trgovcev na debelo in na drobno, ki omogočajo prenos večine izdelkov vsakodnevne rabe in 

trajnih dobrin do končnih porabnikov.« (Potočnik 2005, 54) Marketinško pot sestavlja skupek 

medsebojno odvisnih organizacij, ki so vključene v postopek prenosa izdelka ali storitve do 

odjemalca oziroma dajanja izdelka v uporabo ali porabo (Podnar, Golob in Jančič 2007, 150). 

Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje olajšuje menjavo z informiranjem odjemalcev o podjetju in 

njegovih izdelkih. Spremenljivka marketinškega komuniciranja obsega oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, osebno prodajo in stike z javnostmi (Potočnik 2005, 54). »Brez 

ustreznega komuniciranja marketinška strategija ne bo uspešna, ponudba podjetja ne bo 

sprejeta, saj potrošniki zanjo ne bodo niti izvedeli, kaj jo šele spoznali in jo cenili.« (Podnar, 

Golob in Jančič 2007, 162) »Trženjsko komuniciranje zagotavlja večje zavedanje odjemalcev 

o podjetjih, izdelkih in blagovnih znamkah, vpliva tudi na podobo o podjetju v očeh 

odjemalcev.« (Potočnik 2005, 54) 
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Vsi štirje P-ji predstavljajo trženjske dražljaje, marketinške spodbude oziroma pomembne 

dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnika in na proces nakupnega odločanja. 

Potočnik (2005, 54) pravi: »Spremenljivke trženjskega spleta so med seboj tesno povezane in 

soodvisne, zato, se slabosti ene takoj odrazijo v učinkovitosti celotnega spleta.« 

Trženjski splet morajo podjetja oblikovati tako, da bo le-ta prilagojen razmeram ciljnega trga. 

Z informacijami, ki jih organizacija pridobiva iz okolja, si ustvari podlago za izdelavo 

trženjskega spleta, ki bo zagotavljal zadovoljstvo potrošnikov na ciljnem trgu (Potočnik 2005, 

53). Podnar, Golob in Jančič menijo, da: »Gre za neposreden odziv na potrebe in želje kupca 

pri reševanju njegovih težav, za problematiko stroškov, ki jih ima z izbiro in nakupom, za 

pripravnost in priročnost nakupa ter za komuniciranje, ki ga potrošnik želi pred, med in po 

nakupu.« (Podnar, Golob in Jančič 2007, 118) 

Strategija trženjskega spleta mora poudarjati konkurenčno prednost podjetja. Kljub temu je 

verjetno, da bodo konkurenti posnemali te strategije in s tem zmanjšali uspešnost podjetja, 

zato so tiste strategije trženjskega spleta, ki zagotavljajo konkurenčno prednost in ki jih je 

težko ali nemogoče posnemati, najboljše (Potočnik 2005, 58–59). 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA 

V sedanjem času se tržniki ne ukvarjajo več samo s tem, kako prodati izdelek ali storitev. 

Vedno več poudarka dajejo na razvoj blagovne znamke, s katero si želijo povečati vrednost v 

očeh porabnika. Ker je blagovna znamka čez čas začela pridobivati na pomenu, so se tudi 

opredelitve s časoma spreminjale.  

Tradicionalno opredelitev poleg drugih avtorjev navaja Potočnik (2005, 206): »Blagovna 

znamka je ime, oznaka, oblika, simbol ali katerakoli druga značilnost izdelka, ki določa 

razliko med izdelki različnih proizvajalcev. Z blagovno znamko lahko opredelimo posamezni 

izdelek, skupino izdelkov ali vse izdelke nekega proizvajalca.« Ta opredelitev postavlja v 

ospredje pojem blagovne znamke, enačen z vizualno podobo oziroma logotipom in blagovno 

znamko kot pravnim sredstvom za dokaz lastništva nad blagovno znamko in izključno pravico 

do uporabe imena in oznake, ki jo proizvajalec pridobi z registracijo (Konečnik Ruzzier 2011, 

156). 

Modernejše opredelitve, blagovno znamko opisujejo kot kompleksno entiteto, ki zahteva 

celovitejše obravnavanje in pogled nanjo. Ta pogled vključuje obravnavo pomena blagovne 

znamke z dveh vidikov; zunanjega in notranjega ter medsebojnim povezovanjem obeh 

(Konečnik Ruzzier 2011, 157). 

Notranji vidik blagovne znamke se nanaša predvsem na grajenje medsebojnih odnosov med 

deležniki znotraj podjetja, kar vključuje poglede managerjev, skrbnikov blagovnih znamk in 

ostalih zaposlenih, ki skrbijo za približevanje blagovne znamke potencialnim porabnikom. 

Skupaj morajo ustvariti in posredovati konsistentno zgodbo o značilnostih blagovne znamke v 

primerjavi s konkurenti, to pa zgradijo s pomočjo jasne identitete. Ob tem je pomembno, da 

koncepta identitete blagovne znamke ne razumemo samo kot vizualno podobo, ki pomaga pri 

približevanju blagovne znamke porabniku; ampak kot način razmišljanja, ki v ospredje 

postavlja pomembnost same zgodbe, ki stoji za blagovno znamko in opozarja na njeno 

edinstveno pozicijo (Konečnik Ruzzier 2011, 157). 

Pomemben je tudi zunanji vidik, ki predstavlja dojemanje blagovne znamke s strani 

porabnikov. To vključuje podobo, ki jo zaznavajo porabniki in osebnost, s katero se skušajo 

približati osebnostnim značilnostim porabnika in s tem zgraditi trden odnos med njim in 

blagovno znamko. Zaradi prehajanja vidikov blagovne znamke z notranjega na zunanji vidik 

in različnih opredelitev lahko rečemo, da je blagovna znamka razvijajoča se identiteta. Prav 

tako lahko rečemo, da blagovna znamka predstavlja kompleksno identiteto, saj zahteva 

obravnavo iz različnih zornih kotov (Konečnik Ruzzier 2011, 157–160). »Tovrstna povezava 

med blagovno znamko in porabnikom, je lepo vidna tudi iz opredelitve avtorjev de 

Chernatonya in Mcdonalda (2001), ki enačita uspešno blagovno znamko s prepoznanim 

izdelkom, storitvijo, osebo ali krajem, ki so nadgrajeni tako, da porabnik zaznava zanj 

pomembne, posebne in trajne dodane vrednosti, ki se kar najbolje ujemajo z njegovimi 
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potrebami in željami.« (De Chernatony in Mcdonald 2001, po Konečnik Ruzzier 2011, 158) 

Korelc, Musulin in Vidmar (2006, 15) menijo, da so tradicionalne opredelitve blagovne 

znamke, ki so veljale nekoč, preveč nanašajo na grafično podobo blagovne znamke, ki je prav 

tako pomembna, ampak to še zdaleč ni vse. Tako navajajo naslednjo opredelitev: » Blagovna 

znamka je mnogo več kot šminka, kajti še tako lepa zunanja podoba brez duše in osebnosti je 

kot obleka na stojalu, mrtva in brez življenja. Blagovne znamke obstajajo v glavah in srcih 

ljudi, kar pomeni, da je blagovna znamka predvsem psihološki konstrukt, ki zahteva 

psihološko orožje. Razlikovanje med posameznimi konkurenčnimi blagovnimi znamkami 

sicer lahko deloma izhaja iz trdih delov, kot je kakovost izdelkov ali storitev, toda 

najsubtilnejše razlike izhajajo iz njenih mehkih delov, kot so vrednote, stališča, temperament, 

značaj in slog, ki sprožajo in ustvarjajo bogate in dolgotrajne asociacije in občutke.« (Korelc, 

Musulin in Vidmar 2006, 15) 

Kotler (2004, 420) se strinja, da je: »Blagovna znamka veliko več kot le ime, logotip, barve, 

slogan ali simbol. Ti so trženjska orodja in taktike. Blagovna znamka je predvsem tržnikova 

obljuba o konsistentnem posredovanju specifičnega niza značilnosti, koristi ali storitev 

kupcem. Tržnik mora oblikovati poslanstvo blagovne znamke in vizijo o tem, kaj blagovna 

znamka mora biti in kaj mora storiti.« 

Fisk navaja: »Blagovna znamka je veliko več od tistega, kar delate. Pravzaprav, blagovna 

znamka sploh ni to, kar delate. Dejansko je blagovna znamka opredeljena s tem, kako je 

sprejeta in razumljena. Opredeljena je z imidžem in ogledom, ki se oblikujeta v glavah ljudi. 

Korporativna znamka je ugled podjetja. Produktna blagovna znamka je ogled produkta.« 

(Fisk, 2009, 152) 

3.1 Vloga in pomen blagovne znamke 

Podjetja se vedno bolj zavedajo, da v tako konkurenčnem okolju ne morejo biti uspešna, če 

niso drugačna, edinstvena in opazna. To vse lahko dosežejo z razvojem, vlaganjem v 

blagovno znamko in z zavedanjem njenega pomena in vloge pri uspešnem poslovanju. 

Uspešna podjetja dajejo velik poudarek na razvoj in diferenciacijo blagovne znamke, saj 

zavedanje o moči in vplivu blagovne znamke, zagotavlja, da bo podjetje preživelo in zaslužilo 

veliko več kot tista podjetja, ki se tega ne zavedajo (Beckwith 2005, 144). 

Osnovni namen blagovne znamke je razlikovanje izdelkov ali storitev različnih proizvajalcev. 

Poleg tega blagovna znamka skrbniku prinaša še: »pravno zaščito, omogoča višjo ceno, vpliva 

na povečanje tržnega deleža ter prispeva k izgradnji podobe in ogleda podjetja. Prav tako 

lahko olajša segmentacijo trga, opravlja funkcijo trženjskega komuniciranja, ustvarjanje 

tesnejšega stika med proizvajalcem in ponudnikom ter okrepi porabnikovo zvestobo.« 

(Konečnik Ruzzier 2011, 158)  
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Slika 2: Funkcije blagovne znamke 

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 159. 

Korelc, Musulin in Vidmar opredeljujejo: »Močna blagovna znamka med drugimi omogoča 

postavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je 

vir pogajalske moči, omogoča lažje širjenje asortimana in uvajanje novih izdelkov in odpira 

nova vrata do novih kupcev in na nove trge. Dodatno olajša načrtovanje proizvodnje in 

prodaje v podjetju, ki si z zvestobo blagovni znamki ustvari razmeroma stalen krog kupcev in 

podjetju omogoči, da se izogne dobršnemu delu stroškov pri trženju.« (Korelc, Musulin in 

Vidmar 2006, 14) 

Na drugi strani blagovna znamka porabniku: olajša prepoznavanje izdelka med 

konkurenčnimi izdelki, olajša cenovne primerjave in nakup, omogoča boljšo preglednost in 

dostop do informacij na trgu, zagotavlja kakovost izdelkov in boljše prodajne storitve ter 

zmanjšuje občutek tveganja (Konečnik Ruzzier 2011, 158).  

Potočnik se strinja, da so blagovne znamke potrošnikom v pomoč pri razlikovanju izdelkov 

ter da omogočajo lažje ocenjevanje kakovosti, ko potrošnik le-te ne more oceniti na podlagi 

drugih značilnosti izdelka. Prav tako blagovna znamka koristi prinaša tudi proizvajalcu, v prvi 

vrsti tako omogoča identifikacijo njihovega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki, lahko pa 

olajša uvajanje novega izdelka v primeru, če ima le-ta enako ime ali oznako blagovne 

znamke, saj porabniki obstoječo blagovno znamko poznajo in so ji zvesti. Če blagovna 

znamka izraža status kupca, se verjetnost ponovnega nakupa poveča (Potočnik 2005, 207). 

Fisk (2009, 155) meni, da: »Blagovne znamke privabijo in obdržijo najboljše kupce in zato so 

sposobne vzdrževati višjo ceno, več prodati, in to pogosteje. To spodbuja višje marže in 

ustvarja tudi večjo gotovost nadaljnjih prihodkov.« V nadaljevanju doda še, da močna 

korporativna blagovna znamka poleg tega, da ustvarja višje dobičke iz naslova kupca, 
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spodbuja določeno obnašanje zaposlenih in delničarjev. Tako ima korporativna znamka velik 

vpliv na moralo zaposlenih, zaposlovanje in obdržanje zaposlenih v podjetju, kar vodi v 

boljšo izvedbo storitev za kupce, boljše zamisli, večjo produktivnost ter človeški kapital (Fisk 

2009, 155).  

Če podjetje želi imeti uspešno in privlačno blagovno znamko, je pomembno, da se le-to začne 

graditi in razvijati v organizaciji na tak način, da se vključijo vsi zaposleni in managerji in se 

tako ustvari identiteta blagovne znamke. Podjetje mora odražati filozofijo svoje blagovne 

znamke povsod: v odnosih med zaposlenimi, v odnosih med zaposlenimi in potencialnimi 

kupci, s podobo, z dejanji in ne samo z izdelkom, saj je lahko tako blagovna znamka le 

etiketa, ki ločuje naše proizvode od proizvodov drugih.  

3.2 Značilnosti blagovne znamke 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 159–160) opisuje dva pogleda na blagovno znamko. Notranji 

pogled predstavlja koncept identitete blagovne znamke, ki vključuje usklajene poglede 

managerjev, zaposlenih in skrbnikov oziroma vidike notranjih interesnih skupin. Poudarja da, 

koncept identitete blagovne znamke ne vključuje samo vizualne podobe blagovne znamke, 

ampak poleg odločitev glede logotipa, imena, barve, slogana in simbola, vključuje tudi 

ustvarjanje zgodbe, ki bo predstavljala blagovno znamko na način, da bo le-to ločila od 

ostalih konkurentov in ji zagotovila edinstveno pozicijo na trgu. Vizualni simboli služijo kot 

pomoč, ko želimo sporočiti zgodbo in se približati porabniku. 

Ko oblikujemo identiteto blagovne znamke, moramo vključiti vse ključne elemente. 

»Pomembno je, da so elementi izbrani tako, da lahko z njihovo pomočjo izluščimo vse 

ključne značilnosti blagovne znamke, ki jih predstavimo s pomočjo zgodbe,« meni Konečnik 

Ruzzierjeva (2011, 161) Ključni elementi identitete blagovne znamke so: poslanstvo, vizija, 

osebnost, vrednote, kultura, razlikovalne prednosti, ki se največkrat navezujejo na lastnosti 

blagovne znamke, koristi ipd. (Konečnik Ruzzier 2011, 162). 

Z oblikovanjem identitete blagovne znamke oblikovalci podarijo ključne konkurenčne 

prednosti blagovne znamke in ključne razlike v primerjavi s konkurenčnimi blagovnimi 

znamkami (Konečnik Ruzzier 2011, 162). 

Na drugi stani zunanji pogled predstavlja koncept premoženja blagovne znamke, ki vključuje 

ovrednotenje le-te s strani porabnikov. Sem spadajo element zavedanja, podobe, zaznave 

kakovosti in zvestobe blagovni znamki (Konečnik Ruzzier 2011, 159). Kotler trdi: 

»Premoženje blagovne znamke se odraža v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku 

pred drugim, čeprav sta v temelju identična.« (Kotler 2004, 421) 

Premoženje blagovne znamke lahko opredelimo kot vrednost blagovne znamke za 

organizacijo, ki presega vrednost generične različice izdelka. To pomeni, koliko več bo 
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potrošnik plačal za določen izdelek npr. golf majico z logotipom Ralph Lauren, kot za isto 

majico brez logotipa (Solomon, Marshall in Stuart 2007, 288). 

Poznamo veliko konceptov vrednosti oziroma premoženja blagovne znamke.  

Aaker blagovno znamko opredeljuje kot skupek sredstev in obveznosti, ki so povezane z 

imenom, simbolom blagovne znamke in s katerimi prepoznamo in ločimo izdelke. Sredstva in 

obveznosti prinašajo dodano vrednost tako ponudniku kot porabniku. Aaker v svojem 

konceptu loči pet dejavnikov, ki sestavljajo vrednost blagovne znamke, in sicer: zvestoba 

blagovni znamki, prepoznavnost blagovne znamke, dojemanje kakovosti blagovne znamke, 

asociacije o blagovni znamki in ostala lastniška sredstva blagovne znamke (Aaker 1991, 1–

18, po Milić 2009, 18–19). 

Zvestoba blagovne znamke je stopnja navezanosti porabnika na blagovno znamko, kaže se 

skozi redne in ponavljajoče se nakupe, kar ponudniku zagotavlja stabilen denarni tok. Ker je 

raven zvestobe soodvisna od preostalih dejavnikov, slednje ne smemo zanemariti. Drugi 

dejavnik je prepoznavnost blagovne znamke, kar predstavlja »sposobnost potencialnega 

kupca, da prepozna, ali prikliče znamko, kot del določene skupine izdelkov.« (Aaker 1991, 

17, po Milić 2009, 19) Ta dejavnik igra ključno vlogo pri nakupni odločitvi. Tretji dejavnik 

oziroma gradnik vrednosti blagovne znamke je dojemanje kakovosti blagovne znamke, kjer 

gre za porabnikovo dojemanje kakovosti in prednosti izdelka v primerjavi z ostalimi 

podobnimi konkurenčnimi izdelki. Slednji dejavnik neposredno vpliva na nakupno odločitev 

in zvestobo blagovni znamki. Naslednji, četrti dejavnik asociacije o blagovni znamki, 

predstavlja vse, kar je v spominu porabnika glede blagovne znamke. Asociacije nastanejo in 

se oblikujejo preko trženjskega komuniciranja, skupek asociacij predstavlja imidž oziroma 

podobo blagovne znamke. Asociacije povečujejo vrednost blagovni znamki, saj poudarjajo 

koristi in značilnosti blagovne znamke za porabnika. Zadnji dejavnik oziroma ostala lastniška 

sredstva pa predstavljajo razne patente, zaščitne znake, distribucijske poti ipd. (Aaker 1991, 

po Milić 2009, 19). Z zgoraj omenjenimi elementi, lahko ocenimo vrednost blagovne znamke 

v očeh porabnika. 

Konečnik Ruzzierjeva navaja: »Identiteta blagovne znamke predstavlja osnovo za oblikovanje 

njenih trženjskih strategij, medtem ko izsledki raziskav analiziranja njenega premoženja 

(potencialni porabniki) skozi daljše časovno obdobje prispevajo k ovrednotenju položaja 

znamke med ciljnimi porabniki in k morebitnim dopolnitvam in nadgradnjam postavljenih 

strategij.« (Konečnik Ruzzier 2011, 160) 

Blagovna znamka ima vidne in nevidne elemente. Vidni oziroma vizualni elementi, ki smo jih 

že omenili, so: ime, slogan in logotip. To so elementi, ki naredijo blagovno znamko vidno in 

ki pomagajo porabnikom pri razlikovanju in razumevanju, kaj blagovna znamka je. Teh 

elementov ne moremo zgraditi, če nimamo postavljenih ključnih nevidnih elementov, ki 

sestavljajo edinstveno zgodbo blagovne znamke, to so: poslanstvo, vizija, osebnost, vrednote, 
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razlikovalne prednosti in koristi, ki jih oblikujejo notranje interesne skupine z namenom 

ustvarjanja edinstvene zgodbe, kot smo omenili že zgoraj. Vsi elementi, tako vidni, kot 

nevidni skupaj sestavljajo in odražajo celostno podobo in zgodbo blagovne znamke. Vizualni 

elementi nadgradijo zgodbo blagovne znamke in s tem prispevajo k višjemu premoženju 

blagovne znamke (Konečnik Ruzzier 2011, 163–164). 

 

Slika 3: Blagovna znamka – vidni in nevidni del 

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 163. 

Konečnik Ruzzierjeva opredeljuje: »Ime blagovne znamke je najbolj trajen vizualni element, 

ki predstavlja osnovo za zavedanje blagovne znamke med porabniki in njeno predstavitev na 

trgu.« (Konečnik Ruzzier 2011, 164) Ker je ta element odločilnega pomena, ga morajo 

podjetja izbrati zelo skrbno in tega ne smejo prepustiti naključju ali izbiri posvetiti premalo 

pozornosti. »Po mnenju mnogih avtorjev (Keller 1998; Crawford in di Benedetto 2006) 

predstavlja izbor imena umetnost in znanost.« (Konečnik Ruzzier 2011, 164)  

Drugi vizualni element je simbol blagovne znamke, ki pomembno vpliva na premoženje 

blagovne znamke, saj opozarja na bistvo blagovne znamke in se lahko navezuje na več 

identitetnih značilnosti blagovne znamke. Največkrat uporabljena oblika simbola blagovne 

znamke je logotip, ki slikovno predstavi bistvo identitete blagovne znamke. Tudi ta element je 

zelo pomemben, saj z njim še povečamo prepoznavnost blagovne znamke in omogočimo 

njeno prepoznavnost tudi v drugih kulturah in jezikih. Ob tem ima velik pomen tudi 

embalaža, ki predstavlja prvi stik s porabnikom, zato jo mora podjetje premišljeno izbrati. 

Embalaža tako predstavlja zaščito produkta, izraža opisne informacije o izdelku, pomaga pri 

pospešitvi prodaje izdelka, predstavlja izdelek ipd. Embalaža torej vpliva tudi na nakupno 

odločitev porabnika (Konečnik Ruzzier 2011, 165–166). 

Tretji vizualni element je slogan, skozi katerega podjetje besedno predstavi identiteto 

blagovne znamke, na način, ki bo poudaril ključne značilnosti blagovne znamke. »V 

primerjavi z imenom in logotipom je slogan tisti element, ki utrdi identiteto blagovne znamke 
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tako, da pove še več o njej.« (Konečnik Ruzzier 2011, 166) 

Konečnik Ruzzierjeva navaja: »S pomočjo vizualnih elementov blagovne znamke, osnovanih 

na ostalih identitetnih elementih, je mogoče čez čas doseči bogato predstavo in pomen 

blagovne znamke.« (Konečnik Ruzzier 2011, 167) 

Prav je, da opredelimo tudi odnos med identiteto, imidžem in ugledom blagovne znamke. 

Molan opredeljuje: »Identiteta je predstava, ki jo, blagovna zanamka izdelka projicira o sebi, 

imidž so slike, ki jih različne javnosti ustvarjajo o njej in skupek vseh različnih imidžev 

predstavlja ugled blagovne znamke.« (Molan 2005, 19) Imidž je to, kar si ljudje zapomnijo, 

ko porabnik kupi na primer luksuzno uro, drag avto, drago vino je prepričan, da kupuje 

kakovosten izdelek, za katerega je vredno plačati več, obenem pa kupuje po občutku in okusu 

sloga, izpolnitvi in statusu ali vsaj percepciji statusa. Imidž oziroma podoba blagovne znamke 

tako vpliva tudi na nakupno odločitev (Molan 2005, 19).  

Podoba ali imidž blagovne znamke predstavlja tisto, kar ljudje oziroma porabniki zaznajo o 

blagovni znamki, identiteta blagovne znamke pa izraža, kako bi ponudnik rad, da je njegova 

blagovna znamka zaznana v očeh porabnika (Korelc 2010, 80). 

Medtem, ko: »Ugled blagovne znamke lahko opredelimo kot, veliko prepoznavnost med 

ciljnimi skupinami, visoko stopnjo uporabljenosti izdelka in posledično z dobrimi poslovnimi 

rezultati podjetja zaradi prodaje tega izdelka. V dober ugled je vpet še skupek 

posameznikovih subjektivnih ocen o kredibilnosti, zanesljivosti, odgovornosti in vrednosti 

zaupanja.« (Molan 2005, 19)  

Gotsi in Wilson ugled podjetja opredeljujeta kot: »Celotno vrednotenje podjetja s strani 

deležnikov. Takšno vrednotenje izhaja iz neposrednih izkušenj deležnikov s podjetjem, 

neposrednega komuniciranja in uporabe simbolov, ki informirajo o dejanjih podjetja in 

vodilnih konkurentov.« (Gotsi in Wilson 2001, 9, po Štorgelj 2008, 38) 

Štorgelj trdi: »Bolj, kot stopa v ospredje ugled podjetja, pomembneje postaja upravljanje 

podjetja kot korporativne blagovne znamke – prav s korporativno blagovno znamko podjetje 

postaja vidno.« (Štorgelj 2008, 41) 

Ugled podjetja predstavlja korporativna blagovna znamka. »Korporativne blagovne znamke 

usklajujejo notranje in zunanje okolje podjetja, zaposlene in kupce, kulturo in ugled, vedenje 

in diferenciacijo ter obljube in realnost. V podjetjih z blagovno znamko gre za ljudi. Njihova 

blagovna znamka jim daje namen, ki obenem postane osnovna ideja organizacije, vzrok za 

vsakodnevni prihod v službo in skupno poslanstvo, ki združuje ljudi. Logotipi in identiteta ter 

slogani in barve postanejo zgolj kratkoročni del veliko večje močnejše sile.« (Fisk 2009, 162) 

Pompe in Vidic (2008, 69) pravita, da je organizacijska ali korporativna blagovna znamka: 

»… izraz »dobrega imena« organizacije, ki služi kupcem kot zagotovilo za vse njene 



 

21 

blagovne znamke in produkte.« 

Korporativna blagovna znamka je sestavljena iz podobe, ki temelji na vedenju porabnikov, 

podobe, ki temelji na komuniciranju podjetja in podobe, ki temelji na simbolih podjetja, na te 

podobe vplivajo različni dejavniki, kot so: politični vpliv, ekonomski vpliv, vpliv zunanjega 

okolja (družbeni vpliv), tehnološki vpliv in konkurenčni vpliv (Štorgelj 2008, 38). 

Poznamo več vrst blagovnih znamk. Ločimo tri skupine blagovnih znamk (Potočnik 2005, 

208): 

 Proizvajalčeve blagovne znamke, katere lastnik so proizvajalci, ki praviloma vplivajo na 

njeno distribucijo, promocijo in pogosto na cenovno politiko. Blagovna znamka 

proizvajalca pomaga potrošniku, da ugotovi, kdo je proizvajalec, na katerem koli 

prodajnem mestu. Z visoko kakovostjo, promocijo, garancijami in servisiranjem 

poskušajo proizvajalci povečati povpraševanje po svojih blagovnih znamkah in si 

ustvariti zveste kupce. 

 Trgovske blagovne znamke, ki jih razvijajo trgovci na debelo in drobno. Proizvajalec 

trgovske blagovne znamke po navadi ni naveden na izdelku. Trgovci uporabljajo lastne 

blagovne znamke za doseganje višje marže, izboljšanje podobe prodajalen in 

učinkovitejšo promocijo. 

 Generični izdelki, so temeljna različica, ki po navadi ne navaja proizvajalca, drugih 

razlikovalnih značilnosti, ampak le splošno ime izdelka (npr. paradižnikova omaka, 

papirnati robčki itd.). Ti izdelki so bistveno cenejši od izdelkov proizvajalčevih ali 

trgovskih blagovnih znamk in se pretežno prodajajo v diskontnih trgovinah. Kadar 

proizvajalci prepustijo pravico do uporabe njihove blagovne znamke drugim 

proizvajalcem ali trgovcem, govorimo o licenčni blagovni znamki. 

Konečnik Ruzzierjeva trdi: »O močnih blagovnih znamkah govorimo v primeru, ko se 

porabniki zavedajo njenega obstoja na trgu, imajo o njej pozitivno in jasno podobo, vrednotijo 

njene kakovostne dimenzije visoko in s ponovljenimi nakupi in priporočilom blagovne 

znamke prijateljem in znancem izkazujejo zvestobo slednji.« (Konečnik Ruzzier 2011, 174–

175) 

Močna blagovna znamka je tista, ki (Fisk 2009, 149): 

 Opredeljuje prepričljiv namen, ključno idejo, ki izstopa iz množice, ki presega izdelek ali 

produkcijo in je ljudem resnično pomembna. 

 Odraža kupca, gradi tak imidž in ugled v mislih kupca, ki sta pomembna za posameznika, 

čeprav pri tem oddaljuje druge kupce. 

 Privablja kupce k skupnemu doseganju ključne ideje, ki je posredovana na način, na 

osnovi, katerega ljudje rečejo: »To je podjetje, ki mi je všeč.« 

 Uporabnikom omogoča, da lahko naredijo več, krepi prednosti in podpira njihovo 

uporabo, vendar nas obenem fizično in psihično spodbuja, da naredimo še več. 
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 Združuje kupce okoli nečesa poznanega in pomembnega, medtem ko se vse ostalo na 

tržišču ali v njihovem osebnem svetu, spreminja. 

 Razvija se z razvojem tržišč in kupcev, z mobilnostjo, na osnovi, katere se lahko 

enostavno širi na nova tržišča, in s povezovanjem različnih aktivnosti. 

 Privablja ciljne kupce, gradi preference, spodbuja nakupovalne navade in ohranja 

ugledno ceno. 

 Ohranja najboljše kupce, gradi njihovo pripadnost, predstavlja nove storitve in spodbuja 

priporočila. 

 Ustvarja delničarsko vrednost, in to ne le preko dobičkov, temveč tudi s povečevanjem 

zaupanja investitorja, s krepitvijo kreditnih sposobnosti in z zmanjševanjem stroškov 

kapitala. 

Fisk navaja: »Močna blagovna znamka je sposobna vsega naštetega. Vendar tista blagovna 

znamka, ki izzove veliko pozornost zaradi svojega impresivnega oglaševanja in ki je sprejeta 

kot trendovska in zaželena in ki sproža veliko povpraševanje, še vedno ni močna, če obenem 

ne pretvarja tega povpraševanja v trajnostno dobičkonosnost. « (Fisk 2009, 149) 

Takšne blagovne znamke tako povezujejo podjetja z ljudmi in s tem zagotavljajo boljše in 

učinkovitejše izpolnjevanje obljub, ki jih daje blagovna znamka, ter boljše doseganje 

rezultatov na vseh ravneh. Predstavljajo obraz, povezave in ugled podjetja so vezni člen in 

izražajo njegov namen (Fisk 2009, 160).  

Avtorica Konečnik Ruzzierjeva meni, da so uspešne in močne blagovne znamke v očeh 

porabnikov dobro sprejete in imajo edinstveno in pozitivno podobo. Moč blagovnih znamk se 

ocenjuje po sprejetju slednjih v očeh porabnika, prav tako velja, da za močnimi blagovnimi 

znamkami stojijo jasne managerske in trženjske strategije (Konečnik Ruzzier 2011, 159). 

Pompe in Vidic navajata: »Tržna znamka je skupek vtisov, občutij in znanj, ki si ga kupec 

oziroma uporabnik ustvari o določenem produktu na trgu. Ta skupek vtisov sestavljajo: 

obljube znamke (funkcionalne lastnosti, pričakovane emocije, izkušnje) ter koristi znamke, ko 

so njene razlikovalne prednosti, njena osebnost, njen namen, njena vizija in njeno 

povezovanje z vrednotami. Ti elementi znamke tvorijo zgodbo znamke, ki jo le-ta 

pripoveduje svojim porabnikom – zgodbo, ki jo uporabniki z uporabo želijo ponavljati. Bolj, 

ko si uporabniki želijo biti del te zgodbe, močnejša je ta znamka in večji je njen tržni uspeh.« 

(Pompe in Vidic 2008, 67) 

Za močnimi in uspešnimi blagovnimi znamkami se skriva trdo in sistematično delo 

usposobljenih ljudi, potrebne so zadostne količine denarnih sredstev za razvoj in vzdrževanje 

blagovne znamke (Konečnik Ruzzier 2011, 155). 
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3.3 Vpliv blagovne znamke na nakupno odločanje 

Blagovne znamke imajo sposobnost prenašanja informacij. Prenašajo lahko neposredne in 

posredne informacije. Neposredne informacije so informacije, ki sporočajo, kaj beseda v 

bistvu pomeni oziroma kaj je njen prvotni namen. To so opisovalne znamke, ki dajejo 

neposredne informacije o proizvodu. Posredne informacije blagovna znamka prenaša takrat, 

ko potrošniku omogoči, da proizvod določene znamke poveže z drugimi informacijami, ki so 

povezani z izdelkom ali proizvajalcem (Jadek Pensa 2008, 36–37). 

Vse znamke se uporabljajo za sporočanje, saj dajejo neko informacijo. Komunikacija z 

znamko se začne, ko potrošnik loči označen proizvod od množice drugih podobnih 

proizvodov, torej ko pridobi razlikovalni učinek (Jadek Pensa 2008, 37). Jadek Pensa v 

nadaljevanju poudarja, da takšna začetna informacija ne zadostuje za uspešen nastop na trgu, 

saj potrošnikom, še posebej tistim, ki želijo kupiti drage proizvode takšna informacija, ne 

zadostuje. Bolj, kot je proizvod drag, več informacij potrošnik želi pridobiti, saj mu to 

pomaga pri nakupni odločitvi (Jadek Pensa 2008, 37). 

Podjetja z oglaševanjem informirajo potrošnike. Glavni namen oglaševanja je, da vplivajo na 

vedenje in obnašanje potrošnika, da bi se le-ta odločil prav za njihov proizvod, zaradi njegove 

posebnosti. Toda, oglaševanje brez označevanja proizvodov z znamkami ne bi bilo mogoče, 

saj je prvotni namen blagovne znamke razlikovanje proizvodov različnih proizvajalcev. Z 

oglaševanjem znamka postane tudi nosilka posrednih informacij o proizvodu in proizvajalcu, 

saj je porabnik ne povezuje zgolj z informacijami, ki so povezane z njenim prvotnim 

razlikovalnim učinkom vendar, z mnogimi drugimi informacijami, ki jih je sprejel iz oglasov 

(Jadek Pensa 2008, 38). 

Blagovna znamka ima več funkcij oziroma nalog. Znamka ima moč sporočilnosti, ki smo jo 

opisali zgoraj. Poleg tega omogoča neposredno komunikacijo med ponudnikom in 

potrošnikom, saj pomaga pri reklamiranju in drugih oblikah stikov z javnostmi, obenem 

ponudniku omogoča lažji nastop na trgu. Uveljavljenost in prepoznavnost blagovne znamke v 

povezavi z določenim proizvodom, se ob dolgotrajnejši uporabi le-te vtisne v zavest 

porabnika. Jadek Pensa pravi, da ima znamka sebi lastno sposobnost, da se v zavesti 

porabnika lahko pojavlja vedno v zvezi z določenim blagom ali storitvijo (Jadek Pensa 2008, 

39). 

Zgoraj omenjeni funkciji znamke se med seboj prepletata. »Tako funkcija identifikacije 

proizvodov omogoča udejanjanje učinka privlačnosti znamke, ki vpliva na prihodnje nakupe.« 

(Jadek Pensa 2008, 40) 

Avtor v nadaljevanju opisuje funkcijo individualizacije in razlikovanja, ki omogoča 

razlikovanje izdelkov na trgu oziroma pomaga pri razlikovanju enakovrstnih izdelkov. Tako 

lahko rečemo, da so znamke pogoj za konkurenco, saj je pomembno, da potrošnik lahko loči 
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izdelke, med katerimi izbira. Znamke potrošnikom pomagajo pri nakupni odločitvi, saj mu 

olajšajo izbiro. Pri odločanju bo upošteval svoje želje, ki bodo skladne z njegovim 

pričakovanjem, ki si ga je izoblikoval na podlagi informacij o proizvodu (Jadek Pensa 2008, 

41). Pomembna je tudi funkcija znamke, ki zagotavlja garancijo za kakovost. Tukaj gre za 

oceno potrošnika, da določen proizvod ustrezno zadovoljuje njegovo potrebo. Potrošnik 

pričakuje, da bodo vsi izdelki določene blagovne znamke zagotavljali enako in konstantno 

kakovost in bodo opravičili sloves lastne blagovne znamke (Jadek Pensa 2008, 47–48). 

Zadnja funkcija, ki jo želimo izpostaviti zaradi njenega ključnega pomena, je komunikacijska 

funkcija znamke. Blagovna znamka ima ključno vlogo pri oglaševanju, s čimer proizvajalec 

usmerja pozornost na svoje blago. Znamka v očeh javnosti ni več samo oznaka na izdelku, 

ampak potrošniku sporoča mnogo več, rečemo lahko, da ustvarja dobro ime podjetja. Jadek 

Pensa navaja: »Privlačnost znamke se udejanja na dveh ravneh. Kakovost blaga, cena, 

garancija in pogoji servisiranja in prodaje ustvarjajo trg za blago in obenem podobo o blagu 

pri potrošniku. In ker znamka določeno blago identificira in diferencira, ga v tem pogledu 

predstavlja. S pomočjo oglaševanja se znamka vtisne v spomin kot ime za določeno blago.« 

(Jadek Pensa 2008, 50) V tem primeru gre za to, da se izvaja reklamiranje skozi blago, torej 

gre za ugled, ki ga zasluži blago in se koncentrira v znamki. Nove kupce v tem primeru 

privlači kakovost blaga in ne znamka sama. »Povsem drugo vlogo odigra znamka, ko sama 

pridobi privlačno moč, blago, označeno z njo, pa šele posredno. To vrsto privlačnosti 

poimenujemo originalna privlačnost znamke. Ob tem znamka uspešno deluje na področju 

asociacij: znak spodbudi oblikovanje predstav, ki pozitivno vplivajo na želje potrošnikov, 

nimajo pa nobene povezave s kakovostjo proizvoda. Lastna privlačnost znamke se oblikuje z 

načinom oglaševanja, ki s ponavljanjem lahko oblikuje naklonjenost javnosti do znamke.« 

(Jadek Pensa 2008, 50)  

Če želi podjetje imeti znamko, ki bo na dolgi rok ustvarjala in utrjevala vez med ponudnikom 

in porabnikom ter zagotavljala konkurenčno prednost in posledično uspešno poslovanje, mora 

izdelati trdno, jasno in želeno identiteto oziroma podobo blagovne znamke. Saj je identiteta 

blagovne znamke, kot pravi Korelc, otipljiv odraz njene osebnosti, kar pomeni, vse načine, s 

katerimi se blagovna znamka predstavlja skozi izkustva in zaznave vsemu svojemu okolju 

(Korelc 2010, 79).  

Strukturo identitete blagovne znamke sestavljajo jedro, ki predstavlja osebnost blagovne 

znamke, oziroma to, kar jo dela edinstveno, enkratno, neponovljivo in drugačno in zaradi 

česar ji je potrošnik zvest; to je jedrna identiteta oziroma bistvo blagovne znamke. To je tisto, 

za kar se blagovna znamka zavzema in v kaj verjame, je sila, ki žene blagovno znamko. 

Razširjeno identiteto sestavljajo koristi ali racionalni in emocionalni razlogi za nakup oziroma 

to, zaradi česar potrošnik kupi proizvod ter otipljivi atributi ali vse, kar zaznajo naša čutila 

oziroma zaradi česar potrošnik opazi proizvod določene blagovne znamke (Korelc 2010, 81–

82). (Slika 4). 



 

25 

 

Slika 4: Struktura blagovne znamke 

Vir: Korelc 2010, 81. 

Pompe in Vidic (2008, 73–74) pravita, da je: »Blagovna znamka večplastna tržna celica in 

razumevanje pomena vsake od plasti omogoča tudi razumevanje, zakaj se potrošniki odločajo 

za eno znamko, za druge pa ne. Sestavljena je iz jedra, koristi in zaznavnosti.«  

Blagovna znamka na potrošnika vpliva s svojo osebnostjo, ki se kaže skozi identiteto 

blagovne znamke. Osebnost blagovne znamke je celota psihofizičnih značilnosti blagovne 

znamke. To celoto sestavljajo notranje (vrednote, filozofija, kultura), zunanje (celostna 

podoba, zgradbe) in vedenjske značilnosti blagovne znamke. Te značilnosti tvorijo jasno 

razpoznavno celoto, ki omogoča, da potrošniki blagovno znamko prepoznajo, tudi če jih 

srečajo v zelo različnih trenutkih in časih (Korelc 2010, 76–77). »Osebnost močne blagovne 

znamke mora biti trajno razpoznavna celota njenih značilnosti.« (Korelc 2010, 76) 

Kot smo že omenili, izoblikovana identiteta blagovne znamke odraža, želje, kako bi ponudnik 

rad, da je zaznana njegova blagovna znamka med tem, ko podoba odraža, kako je blagovna 

znamka zaznana. To je zelo pomembno, saj je zaznavanje, kot meni avtor Korelc: »… ključ 

do človekovih izkušenj z blagovno znamko in stališč do nje, saj pomeni vez med človekom in 

blagovno znamko.« (Korelc 2010, 80) 

Ko podjetje ustvari, razvije in zgradi celovito identiteto, jo mora, če želi ustvariti močno in 

prodorno blagovno znamko, dejavno komunicirati. Identiteta bi morala biti za razliko od 

podobe, ki je usmerjena v preteklost, usmerjena v prihodnost, ter odsevati asociacije, za 

katerimi teži blagovna znamka. Za komuniciranje želene identitete, podjetje izdela identitetni 

program, ki vsebuje vse, kar blagovna znamka dela, posreduje in proizvaja, vpliv. Cilj 

programa je jasno sporočilo porabnikom, zakaj se blagovna znamka zavzema, zakaj obstaja in 

kakšni so njeni cilji. (Korelc 2010, 80). 

Korelc navaja štiri ravni, na katerih se odraža identiteta blagovne znamke, in sicer: na izdelkih 

in storitvah (kaj delaš, ali prodajaš), v okolju (kje delaš, ali prodajaš), skozi komunikacijo 

(kako razlagaš, kaj delaš) in vedenju (vedenje do zaposlenih in zunanjega okolja, ki ga 



 

26 

potrošniki zaznajo, vidijo in občutijo). Vse te značilnosti; tako zunanje kot notranje, morajo 

biti skladne z namenom in delovanjem ter zunanjo podobo, če želijo podjetja okolju 

posredovati jasno idejo, sporočiti bistvo blagovne znamke in njene cilje (Korelc 2010, 81). S 

tem dosežejo, da potrošniki dobijo jasno predstavo o njihovi blagovni znamki, ob enem pa 

ustvarjajo vpliv na potrošnika in njegovo nakupno odločanje, saj se zaradi jasne slike o 

blagovni znamki potrošnik lažje odloči, ali se blagovna znamka poistoveti z njim oziroma ali 

je določena blagovna znamka prava izbira zanj, ga predstavlja ter ali mu prinaša korist. 

Na podlagi dobro zasnovane identitete blagovne znamke, ki je posredovana potrošnikom na 

način, da dobi jasno predstavo o blagovni znamki in ključne informacije v zvezi z njo, se 

lahko pri potrošniku ustvari odnos, in sicer navezanost na blagovno znamko. Takšen odnos 

nastane v primeru, da blagovna znamka za potrošnika predstavlja njegovo osebnost, mu 

prinaša korist in zadovolji potrebo, ob tem se vse lastnosti blagovne znamke poistovetijo s 

potrošnikom, ki je potem pripravljen izdelke te blagovne znamke kupovati še v prihodnosti, 

saj ti izdelki predstavljajo njega in njegovo življenje. 

Navezanost na blagovno znamko je močan čustveni odnos, ki ga ima potrošnik do določene 

blagovne znamke. Ker takšen odnos privede do tega, da potrošnik vedno znova izbere 

določeno blagovno znamko, se podjetja trudijo ustvarjati takšne odnose s tem, da vplivajo na 

čustva, želje in potrebe potrošnikov (Park, Maclnnis in Priester 2008, po Wikipedija 2017). 

Kljub množici produktov različnih blagovnih znamk, ki jih imajo na voljo potrošniki, 

čustveno navezanost razvijejo le do nekaterih produktov (Park, Maclnnis in Priester 2008, po 

Wikipedija 2017). 

Čustvena navezanost, ki jo ustvari potrošnik, vpliva na odnos, ki jo ima do blagovne znamke. 

Na katero blagovno znamko se bo potrošnik čustveno navezal, je odvisno od senzornih 

informacij in od občutkov, ki jih potrošnik v odnosu do blagovne znamke izkusi (Park, 

Maclnnis in Priester 2008, po Wikipedija 2017). Do čustvene navezanosti na blagovno 

znamko pripelje tudi želja po pripadnosti, sprejetosti in povezanosti drug z drugim, saj 

potrošniki z blagovnimi znamkami iščejo pripadnost. To je eden glavnih razlog, zakaj se 

potrošnik naveže na blagovno znamko, saj skupina ljudi, ki ji pripada ali ji želi pripadati, goji 

naklonjenost do določene blagovne znamke. Pri navezanosti gre za to, da se blagovna znamka 

poveže s posameznikovim jazom, kar pomeni, da jo posameznik začne dojemati kot del sebe, 

kar privede do tega, da bo vedno znova izbral blagovno znamko, ki ga predstavlja (Park, 

Maclnnis in Priester 2008, po Wikipedija 2017). 

Čustva igrajo pomembno vlogo pri odnosu potrošnika do blagovne znamke, kljub temu 

uspešne blagovne znamke ne pretiravajo s čustvi in podobo, v ospredje raje postavljajo 

osnovne vrednote blagovne znamke in s tem poskušajo ustvariti odnos čustvene navezanosti 

med potrošnikom in znamko (Park, Maclnnis in Priester 2008, po Wikipedija 2017). Čustva 

niso edina, ki ustvarjajo odnos med potrošnikom in blagovno znamko. Zato se ustvarjalci pri 

ustvarjanju odnosa navezanosti trudijo, da bi čustvene občutke povezali s funkcionalnimi in 
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drugimi najboljšimi značilnostmi produktov obenem pa poudarjajo pozitivne vidike produkta, 

ki jih blagovna znamka oglašuje (Park, Maclnnis in Priester 2008, po Wikipedija 2017). 

Z blagovno znamko lahko vplivajo na potrošnika, saj imajo sposobnost dostopanja do 

njihovih čustev. Čustveno obarvane vsebine, ki se nanašajo na blagovno znamko, se hitreje 

vtisnejo v spomin potrošnika in ustvarijo čustveno navezanost. Ob tem je pomembno, da 

podjetja usmerijo pozornost na proces nakupnega odločanja, o katerem bomo povedali več v 

naslednjem poglavju. Ustvarjalci blagovne znamke se zavzemajo, da bi potrošniki dojemali 

znamko kot izkušnjo, ki bogati življenje in ne kot obliko, ki ustvarja denar. Čustvena 

navezanost odraža človekovo percepcijo blagovne znamke, slednja pa določa, kaj blagovna 

znamka je in kakšen je odnos med potrošnikom in znamko (Park, Maclnnis in Priester 2008, 

po Wikipedija 2017).  

Oblike čustvene navezanosti so lahko vdanost znamki, ponos, ki ga čuti potrošnik ob nakupu 

produkta, ali pozitivna nakupovalna izkušnja v navdihujočem okolju. Blagovna znamka mora 

biti ustvarjena, tako da odraža dolgoročne vrednote, kar ustvarjalci dosežejo tako, da 

ustvarjajo občutek povezanosti z identiteto blagovne znamke in s pomočjo dizajna, ki 

potrošnika prepriča o nakupu. Velik vpliv na ustvarjanje odnosa z blagovno znamko in pri 

poosebitvi ima antropomorfikacija blagovnih znamk (Park, Maclnnis in Priester 2008, po 

Wikipedija 2017). 

Pri antropomorfikaciji blagovne znamke gre za to, da blagovna znamka prevzame vlogo 

aktivnega poosebljenega igralca v odnosu. To pomeni, da se obnašanje blagovne znamke ali 

produkta ujema z obnašanjem, značilnim za človeka (npr. tehnološki produkti, kot je umetna 

inteligenca). Blagovna znamka ima z mehanizmom antropomorfikacije moč, da se obnaša v 

skladu s prej predvidenimi čustvi, cilji ter željami. Tako lahko ljudje v nekaterih primerih 

blagovnim znamkam pripisujejo človeške značilnosti, kar se kaže tudi v tem, da blagovni 

znamki dajo vzdevek (npr. »Coca-Cola« je v zahodni kulturi v družbi poimenovana »Coke«). 

Zaradi omenjenega mehanizma ljudje lažje vstopajo v odnos z blagovno znamko in z njo 

vzpostavijo čustven odnos (Fournier in Alvarez 2012, po Wikipedija 2017). Fournier in 

Alvarez navajata tri strategije oglaševanja, ki omogočajo antropomorfikacijo blagovnih 

znamk: »Prva je personifikacija blagovnih znamk skozi animacijske taktike (npr. M&M lika) 

ali skozi poosebljene like blagovne znamke. Obe taktiki ustvarita like, s katerimi se lahko 

potrošniki identificirajo. Druga je povezovanje blagovne znamke z že obstoječo, običajno 

znano osebnostjo (npr. povezava med Stevom Jobsom in Applom). Tretja je asociiranje 

blagovne znamke s potrošnikom dragim ljudem (npr. "Diši kot babičin čaj," ali kaj 

podobnega.).« (Fournier in Alvarez 2012, po Wikipedija 2017) 

Blagovna znamka lahko v svojem razvoju doseže tri statuse: status priporočila, status 

osebnosti in status svetinje. »Blagovna znamka s statusom priporočila se v osnovi sklicuje na 

razločevanje od drugih blagovnih znamk. Pri tem po navadi v komunikaciji s ciljnimi 

skupinami večinoma poudarja le svojo kakovost. Ko doseže status osebnosti, gradi predvsem 
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na psihološkem učinku, s katerim vpliva na ciljno skupino. Najvišji status blagovna znamka 

doseže takrat, ko postane za ciljno skupino prava svetinja. Z blagovno znamko kot svetinjo so 

uporabniki neločljivo povezani in z njo izražajo svojo osebnost, slog, prepričanje in 

vrednote.« (Korelc 2010, 77–78) Avtor meni, da so najuspešnejše blagovne znamke tiste, ki 

potrošnika povežejo s svetom fantazije in njegovimi sanjami. Tako, potrošniki kupujejo 

znamke, za katere verjamejo, da jim bodo uresničile sanje. Prav zaradi tega se tržno 

komuniciranje upira na simbole, ki imajo globok pomen, poudarjajo čustva in določen 

življenjski stil. Na takšen način utrjujejo vez med blagovno znamko in potrošnikom (Korelc 

2010, 78–79). 

Vpliv blagovne znamke se po navadi presoja na osnovi vpliva oglaševanja in s stopnjo 

prepoznavnosti, ki ga ustvarja. Vendar gre tukaj za merjenje oglaševanja in ne blagovne 

znamke, zato za analizo vpliva blagovne znamke uporabljamo koncept premoženja blagovne 

znamke, ki smo ga omenili že v prejšnjem poglavju (Fisk 2009, 171–172).   

Fisk trdi: »Premoženje blagovne znamke napoveduje potencial blagovne znamke v 

prihodnosti, torej najverjetnejšo prodajo, do katere bo prišlo v prihodnosti in to na osnovi 

vpliva, ki ga ima blagovna znamka na kupca že danes. Vpogled v to dobimo z razumevanjem 

stališč in vedenja, ki ga blagovna znamka sproža pri svojih ključnih kupcih.« (Fisk 2009, 172) 

Vrednost tržne znamke »opredeljujejo različni učinki, kot so znanje potrošnikov o tržni 

znamki in njihov odziv na trženje znamke. Gre za dodano vrednost ponudbe, ki izraža: 

prisotnost tržne znamke v mišljenju in čustvovanju potrošnika ter vpliv na njegove nakupne 

odločitve in vedenje, skupaj s finančnimi dosežki tržne znamke, ki temu sledijo,« menijo 

Podnar, Golob in Jančič (2007, 133). V nadaljevanju navajajo tri vrste bogastva tržne znamke, 

in sicer (Podnar, Golob in Jančič 2007, 133): 

 mentalno bogastvo tržne znamke, ki vključuje npr. odstotek zavedanja, poznavanje, 

ugled, stopnjo deklarirane zavezanosti (indeks lojalnosti, indeks zamenljivosti), nakupne 

namere …, 

 vedenjsko bogastvo tržne znamke, ki vključuje npr. število poskusov, penetracija, tržni 

delež, delež ponovljenih nakupov …, 

 finančno bogastvo tržne znamke, ki vključuje donosnost, relativno ceno, geografsko 

razširjenost, položaj na trgu … 

Z ocenjevanjem vrednosti blagovne znamke podjetja na osnovi meritev pridobijo podatke, ki 

jim pomagajo razumeti, kako blagovna znamka vpliva na potrošnika, kateri so ključni 

spodbujevalci stališč (kakšna so njihova prepričanja) na osnovi teh poskušajo ugotoviti, 

kakšen vpliv imajo na posamezno vedenje porabnika (npr. nakup, sprejemanje cene, 

priporočila itd.) (Fisk 2009, 172). 
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4 POTROŠNIK 

Žužul Vitez navaja: »Razvoj tehnologije, spremembe življenjskega sloga, navad in ustvarjanje 

različnih življenjskih vrednot je pripeljalo do tega, da so potrošniki spremenili značilnosti in 

obliko nakupovanja.« (Žužul Vitez 2006) Nakupovanje danes, ne predstavlja več nekega 

dogodka, ampak proces, v katerem potrošnik soodloča in se informira. Sodobni potrošniki 

informacije zbirajo in izmenjujejo na različne načine. Izkušnje z blagovnimi znamkami 

pridobivajo preko več stičnih točk: na prodajnem mestu, v trgovini, preko družabnih omrežij, 

s priporočili sorodnikov, prijateljev ali znancev itd. Na podlagi zbranih informacij in 

pridobljenih izkušnjah o blagovni znamki se potem odločijo za nakup (Žužul Vitez 2006). 

S spremembo načina nakupnih navad potrošnikov so tržniki dobili priložnost, da bolj 

sodelujejo s potrošniki, ki imajo danes bolj izoblikovana in zahtevna pričakovanja in tako 

lažje zadovoljijo njihove želje in potrebe. Zaradi navad potrošnikov in želje po dobri 

informiranosti o produktu so podjetja dobila priložnost, da lažje vplivajo na nakupno 

odločitev, saj lahko s pomočjo informacij, ki jih posredujejo preko različnih virov na različne 

načine, vplivajo na potrošnikovo predstavo o njihovem produktu oziroma blagovni znamki 

(Žužul Vitez 2006). 

Vsa uspešna podjetja se zavedajo, da je najpomembnejši potrošnik, zato nanj usmerjajo svojo 

pozornost in ga postavljajo na prvo mesto, saj je zadovoljni kupec glavni cilj, ki ga podjetje 

želi doseči. Obenem si prizadevajo pridobiti nove kupce, obstoječe pa obdržati in ustvariti 

trdno vez in si s tem zagotoviti zadovoljne in zveste potrošnike.  

Glede na spremembe in razvoj je potrošnik prihodnosti: »razumen in izbirčen, usmerjen nase 

in »super povezan«.« (Žužul Vitez 2006) 

V strokovni literaturi avtorji za pojmovanje potrošnika uporabljajo različne izraze, tako se 

pojavijo izrazi, kot so kupec, porabnik in potrošnik.  

4.1 Nakupno vedenje potrošnika 

Kot smo že omenili, se nakupno vedenje porabnikov skozi čas spreminja, porabniki so danes 

bistveno drugačni kot porabniki v preteklosti. »Sodobni porabnik je individualističen in 

neodvisen, a vendar močneje vpleten v proces nakupnega odločanja. Želi biti dobro in 

verodostojno informiran o izdelkih/drugih entitetah, pri katerih zaradi svoje individualnosti 

išče avtentičnost.« (Konečnik Ruzzier 2011, 81–82) 

Glede na to je zelo pomembno, da podjetja spremljajo nakupno vedenje porabnikov in skušajo 

razumeti, zakaj se porabniki odločajo za njihove produkte, hkrati morajo biti pozorni na 

spremembe pri nakupnem vedenju porabnikov in jih prevideti (Konečnik Ruzzier 2011, 83). 

Konečnik Ruzzierjeva navaja: »Nakupno vedenje porabnikov se v večini primerov začne pred 
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samim nakupom in ne konča ob nakupu.« (Konečnik Ruzzier 2011, 83)  

Kotler (2004, 182) pravi, da: »Področje vedenja porabnikov proučuje, kako posamezniki, 

skupine in podjetja izbirajo, kupujejo in uporabljajo izdelke, storitve, ideje ali doživetja, da si 

zadovolji svoje potrebe, in želje, kako se jih po uporabi znebijo.« 

Za boljše razumevanje vedenja kupcev Kotler (2004, 183–184) prikazuje model dražljaj – 

odziv (Slika 5). 

 

Slika 5: Model nakupnega vedenja 

Vir: Kotler 2004, 184. 

Kotler opredeljuje: »Trženje in drugi dražljaji iz okolja »prodrejo« v porabnikovo zavest. 

Značilnosti kupca in procesi odločanja skupaj pripeljejo do določenih nakupnih odločitev. 

Naloga tržnikov je razumeti, kaj se v porabnikovi zavesti dogaja od trenutka sprejetja 

dražljaja do končne nakupne odločitve.« (Kotler 2004, 183) 

4.2 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje 

Na nakupno vedenje porabnika vpliva več dejavnikov. Najprej nanj vplivajo trženjski dražljaji 

oziroma marketinške spodbude, ki izvirajo iz petih elementov trženjskega spleta, in sicer: 

izdelek, ki privabi potrošnika s svojimi značilnostmi, lastnostmi in koristmi; cena izdelka, ki 

je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na nakupno vedenje in trženjsko pot izdelka in najbolj 

pomemben dejavnik; tržno komuniciranje, s katerim tržniki vplivajo na porabnikovo 

predstavo o izdelku in blagovni znamki, ustvarjajo spomine in tako utrjujejo vez med 

blagovno znamko in porabnikom. Na nakupno vedenje porabnika vplivajo tudi drugi dražljaji 

iz okolja, ki so: gospodarski (gospodarski pogoji), tehnološki (nova tehnologija), politični 

(pravo in politika) in kulturni (socialna kultura, mediji) dejavniki, ki jih morajo tržniki 

upoštevati, če želijo razumeti nakupno vedenje svojih porabnikov (Kotler 2004, 184). 

Poleg vseh dražljajev, ki prihajajo iz podjetja, ki izdelek ponuja in iz okolja, v katerem živi 

porabnik, na nakupno odločitev potrošnika vplivajo tudi značilnosti kupca. Ko tržniki 

preučujejo te značilnosti, analizirajo glavne skupine dejavnikov, ki vplivajo na nakupno 

vedenje porabnika. »Med te skupine dejavnikov uvrščamo kulturne, družbene, osebne in 

psihološke skupine dejavnikov.« (Konečnik Ruzzier 2011, 85)  
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Podjetja morajo spoznati in preučiti nakupno vedenje porabnikov, če želijo nanj vplivati, to 

dosežejo tako, da si odgovorijo na naslednja vprašanja (Prodnik 2011, 5): 

 kaj porabniki kupujejo,  

 zakaj kupujejo,   

 kdaj kupujejo,  

 kje kupujejo,  

 kako pogosto kupujejo,  

 koliko kupujejo,  

 kdo vpliva na njihove nakupe,  

 kako pogosto kupljeno uporabljajo, 

 kako se kupljenega izdelka znebijo,  

 kako plačujejo svoje nakupe.  

Odgovore na zastavljena vprašanja skušajo tržniki pridobiti skozi proces analiziranja 

nakupnega vedenja porabnikov, in sicer na podlagi analize ključnih skupin dejavnikov, ki smo 

jih omenili zgoraj. 

Prodnikova (2011,7) navaja naslednje dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje porabnika in 

ponujajo odgovore tržnikom: 

 kulturni (vrednote, navade, običaji, vera, tradicija, jezik, družbene in individualne norme, 

prepričanja, stališča, motivi), 

 družbeni (družina, referenčne skupine, družbeni položaj), 

 osebni (spol, starost, življenjski stil, življenjski ciklus gospodinjstva (družine), 

osebnost, samopodoba, izobrazba, interesi), 

 psihološki (prepričanja, stališča, motiviranost, zaznave, sposobnost učenja, pomnjenje, 

etnocentrizem, zvestoba), 

 ekonomski (dohodek, kupna moč, ocena, kakovost, blagovne znamke). 

Kulturni dejavniki 

Konečnik Ruzzierjeva navaja: »H kulturnim dejavnikom prištevamo kulturo in družbeni 

razred.« (Konečnik Ruzzier 2011, 85) Ti dejavniki, na potrošnika vplivajo najbolj, saj je 

kultura temeljni dejavnik posameznikovih želja in vedenja. »Družina in druge družbene celice 

prenašajo na nas nabor vrednot, prepričanj, preferenc in vedenja vse od našega rojstva.« 

(Kotler 2004, 183) 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 85) navaja, da je to: »Najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na 

človekove želje in vedenje; vključuje znanje, umetnost, verovanje in navade, ki se v določeni 

družbi prenašajo iz roda v rod. In vpliva na izbor kriterijev pri odločitvah o nakupu.« 

V okviru kulturnih dejavnikov se analizirajo tudi družbeni razredi, gre za homogene in trajne 
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družbene skupine, ki so razvrščene hierarhično. Posamezniki, ki pripadajo določenim 

družbenim razredom, se vedejo podobno kot ostali pripadniki, zato velja, da imajo po navadi 

podobne navade, vrednote, interese in prepričanja. Glede na to je večja verjetnost, da bodo 

izbirali izdelke enakih blagovnih znamk. Družbenih razredov ne definira samo višina 

dohodka, ampak tudi drugi kazalci, kot so poklic, kraj bivanja, premoženje, izobrazba in 

vrednote (Kotler 2004, 184). 

Družbeni dejavniki 

Potočnik navaja: »Družbeno okolje je dejavnik, s katerim drugi ljudje vplivajo na nakupno 

vedenje posameznikov.« (Potočnik 2005, 112) Sem spadajo: referenčne skupine, družina in 

položaj ter vloga posameznika (Kotler 2004, 184). 

Potočnik opredeljuje: »Referenčne skupine so skupine ljudi, s katerimi se posameznik 

identificira in sprejema vrednote in vedenje te skupine.« (Potočnik 2005, 112) Vsak 

posameznik pripada več referenčnim skupinam na primer: družini, politični stranki, cerkveni 

organizaciji, športnemu društvu, in drugim združenjem. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 85) 

navaja, da: »Referenčne skupine vplivajo na posameznikova stališča, prepričanja, vrednote in 

vedenje ter ga izpostavijo novemu življenjskemu slogu.« Zaradi želje posameznika po 

pripadnosti neki skupini, se ji prilagaja, kar posledično vpliva na izbor blagovne znamke ali 

izdelka, saj s tem skuša pokazati pripadnost določeni skupini (Kotler 2004, 187). 

Znotraj teh skupin so po navadi posamezniki, ki zaradi svojega znanja, izkušenj, statusa in 

položaja vplivajo na celotno referenčno skupino; to so mnenjski voditelji. Njihove nasvete in 

mnenja upoštevajo vsi pripadniki referenčne skupine, zato se po navadi tržniki usmerjajo prav 

na takšne posameznike, ki imajo moč vplivati na večje število ljudi (Potočnik 2005, 112). 

Najpomembnejša in najvplivnejša referenčna skupina je družina. Znotraj družine se oblikujejo 

različne vloge, ki drugače vplivajo na nakupno odločanje. Tržniki morajo biti pozorni, da se 

usmerijo na člana družine, ki ima takšno vlogo, ki bo pripeljala do končnega nakupa 

določenega izdelka. Poleg družine, ki ji posameznik pripada, pripada tudi drugim skupinam, v 

katerih ima določne položaje in vloge. Tako lahko položaj v službi na primer vpliva na izbor 

avtomobila, oblačil in ostalega, saj ima po navadi direktor avto, višjega kakovostnega in 

cenovnega razreda kot na primer delavec, ki ima v podjetju nižji oziroma podrejeni položaj 

(Konečnik Ruzzier 2011, 86). 

Osebni dejavniki 

Osebni dejavniki vplivajo na nakupno vedenje in so za vsakega posameznika edinstveni. Sem 

prištevamo demografske značilnosti, kot so starost, spol, dohodek, izobrazba, poklic, zakonski 

stan, stopnjo življenjskega cikla, življenjski slog ter osebnost in samopodobo (Konečnik 

Ruzzier 2011, 87; Potočnik 2005, 115). 
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Potočnik (2005, 116) k osebnim dejavnikom prišteva tudi dejavnik nakupne situacije. 

Situacijski vpliv je pomemben dejavnik, ki vpliva na nakupno odločitev porabnika. Gre za to, 

da na nakupno vedenje vplivajo določene situacije. v katerih je trenutno posameznik. Na 

primer porabniki določene izdelke kupujejo zato, ker jih v danem trenutku potrebujejo, npr. 

ob različnih posebnih priložnostih (pred maturantskim plesom nakup elegantne obleke, nakup 

naprave za klimatizacijo prostorov pred poletjem ipd.). Na nakupno vedenje vpliva tudi 

trenutno počutje porabnika, ki se spreminja, zato so kupci ob različnih urah bolj ali manj 

zainteresirani za določeno ponudbo. Pomemben vpliv na nakupno vedenje ima tudi 

razpoloženje porabnika v trenutku nakupovanja in čustva, ki spremljajo trenutno stanje. Tako 

lahko na razpoloženje vpliva notranjost prodajalen, vreme ali drugi dejavniki, kot je trenutno 

čustveno stanje posameznika (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 167–170).  

Katere izdelke določene blagovne znamke bo potrošnik izbral, je odvisno od njegove 

osebnosti. Osebnostne značilnosti so tiste, ki vplivajo na njegovo vedenje. Kotler (2004, 193) 

navaja, da je: »Osebnost lahko uporabna spremenljivka za proučevanje porabnikove izbire 

blagovne znamke. Nekateri menijo, da imajo tudi blagovne znamke osebnost in da ljudje radi 

kupujejo blagovne znamke, katerih osebnost se ujema z njihovo lastno osebnostjo. Osebnost 

blagovne znamke opredeljujemo kot poseben splet človeških lastnosti, ki jih lahko pripišemo 

določeni blagovni znamki.« Tako si tržniki prizadevajo oblikovati takšno osebnost blagovne 

znamke, ki bo privlačila porabnike z enako samopodobo in je dejavnik, ki pomembno vpliva 

na nakupno odločitev porabnika (Kotler 2004, 195). 

Psihološki dejavniki 

Potočnik navaja: »Psihološki dejavniki so notranje sile v posameznikih, ki vplivajo na njihovo 

nakupno odločanje.« (Potočnik 2005, 116) Glavnih pet dejavnikov, ki vplivajo na nakupno 

vedenje, so: motivacija, zaznavanje, učenje ter prepričanja in stališča (Radonjič in Iršič 2011, 

185). 

Vsak človek ima potrebe, to so lahko fiziološke potrebe, kot so potreba po vodi, hrani ali 

udobju ter psihološke potrebe, kot so to potreba po spoštovanju, samozavesti in pripadnosti. 

Če je potreba dovolj močna, da človeka prisili k dejanju, se spremeni v motiv (Kotler 2004, 

195). Naloga tržnikov je, da motivirajo porabnike, skozi akcije marketinškega komuniciranja 

in jih tako spodbudijo k temu, da bodo želeli svoje potrebe zadovoljiti z njihovimi izdelki 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 69). Obstaja veliko teorij človekove motivacije, ki imajo 

različne učinke na analizo odjemalca, s takšnimi analizami tržniki odkrivajo nakupne motive 

oziroma razloge, zakaj se odjemalec odloči za določen izdelek ali blagovno znamko. Naj 

omenimo samo teorijo Maslowa, ki je zasnoval piramido potreb. Potrebe so razporejene od 

najbolj do najmanj nujnih. Po teoriji velja, da posamezniki najprej zadovoljijo tiste potrebe, ki 

so najbolj nujne, torej fiziološke potrebe, ko so te zadovoljene, skušajo zadovoljiti naslednjo 

pomembnejšo potrebo (Kotler 2004, 196; Radonjič in Iršič 2011, 185). »Teorija Maslowa 
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tržnikom pomaga razumeti, kako se različni izdelki ujemajo z načrti, cilji in življenjem 

porabnikov.« (Kotler 2004, 196) Tržniki morajo motivirati porabnike skozi dejavnike tako, da 

bodo ti zadovoljni, saj ima to ključen vpliv na izbiro blagovne znamke.  

Pomemben je tudi proces zaznavanja, ki usmerja aktivnosti porabnika. Tako je v veliki meri 

od zaznavanja trenutnih okoliščin odvisno, kakšno bo dejanje osebe. V procesu zaznavanja 

posameznik izbira, ureja in si razlaga informacije, ki jih sprejema iz okolja. Na proces 

zaznavanja vplivajo fizični dražljaji odnosi med dražljaji in okoljem ter posameznikovo 

notranje stanje (Kotler 2004, 197). Fizični dražljaji so tiste informacije, ki jih prejmemo preko 

čutil, torej vid, tip, sluh, vonj in okus. S čutili tako zaznamo informacije iz oglasov, novic, 

pospeševanja prodaje, izdelka/trgovine, pogovora ali podatek o ceni. Kako bo posameznik 

ovrednotil in zaznal posamezne dražljaje je odvisno od človekove osebnosti, samopodobe, 

stališč, prepričanj, navad, preteklih izkušenj in življenjskega sloga. Na podlagi selekcije, 

organizacije in interpretacije čutnih dražljajev si posameznik ustvari celovito sliko sveta 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 69–71). 

Naslednji psihološki dejavnik je učenje. Ko posameznik sprejme zaznane dražljaje, govorimo 

o zavedanju. Začne se proces učenja in pomnjenja, v katerem si posameznik ustvari neki 

miselni zapis o dražljaju oziroma zaznavi. Miselni zapis sestavljajo pridobljene informacije, 

posameznikove potrebe in želje (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 71–72). »Vse psihološke 

raznolikosti si posameznik zapomni v obliki shem. Sheme so urejene zbirke prepričanj in 

občutkov.« (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 71) Na podlagi podobnih dražljajev lahko 

posameznik določenemu objektu pripiše neko shemo, ki je ključni pogoj za kasnejšo izbiro in 

vrednotenje objekta (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 71). 

S procesom učenja ljudje pridobivajo prepričanja in stališča, ki vplivajo na nakupno vedenje 

porabnika, gre za spremembe v vedenju posameznika, ki izvirajo iz izkušenj. Kakšno je 

posameznikovo prepričanje o izdelku in blagovni znamki, vpliva na nakupno odločitev 

(Kotler 2004, 198; Radonjič in Iršič 2011, 185). Prepričanje je zasnovano samo na spoznavni 

komponenti, gre za prepričanje, ki ga ima posameznik glede specifičnih značilnosti izdelka 

oziroma objekta v celoti; omenjena komponenta združuje prepričanja, ki izhajajo in 

porabnikovega znanja, mnenja, zaupanja ali sistema vrednot. Ko govorimo o prepričanju, se 

sklicujemo na dejstva in argumente. Za razliko od prepričanj so stališča posameznika 

zasnovana na spoznavni, čustveni in vedenjski komponenti. Pri čustveni komponenti gre za 

občutke, ki jih ima posameznik v povezavi s specifičnimi značilnostmi izdelka ali objekta v 

celoti, medtem, ko gre pri vedenjski komponenti za vedenjsko namero oziroma pripravljenost 

za dejavnost (Vida idr. 2010). Kotler (2004, 199) navaja: »Stališče je posameznikova trajna, 

pozitivna in negativna ocena, njegovi čustveni občutki ali vedenjska nagnjenja do nekega 

objekta ali ideje.« Torej gre za pridobljen splošen odnos do objekta, ki je naravnan k 

pozitivnemu ali negativnemu odzivu (Vida idr. 2010). Glede na stališče je porabnik izdelku 

naklonjen ali nenaklonjen, poleg tega stališča povzročijo, da se porabniki do podobnih 
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izdelkov vedejo konsistentno (Kotler 2004, 199). 

Na nakupno vedenje porabnika vpliva veliko dejavnikov. Nakupna odločitev je rezultat 

marketinških spodbud, spodbud širšega okolja in značilnosti odjemalcev (Radonjič in Iršič 

2011, 185). »Naloga tržnikov je razumeti, kaj se v porabnikovi zavesti dogaja od trenutka 

sprejetja dražljaja do končne nakupne odločitve.« (Kotler 2004, 183) 

4.3 Proces in faze nakupnega odločanja 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 215) navajajo naslednjo opredelitev nakupnega procesa: 

»Nakupni proces pri potrošniku lahko razumemo kot proces odločanja ali reševanja 

problemov. Z njim označujemo premišljena, zavestna dejanja, s katerimi zadovoljujemo 

potrebe.« Na proces nakupnega odločanja in končni rezultat vplivajo številni dejavniki, ki 

smo jih opisali v prejšnjem poglavju. Pomembno je, da tržniki dobro poznajo in razumejo 

proces nakupnega odločanja porabnikov in dejavnike, ki sooblikujejo njihovo končno 

odločitev, saj jim razumevanje posameznih dejavnikov in faz v procesu nakupnega odločanja 

pomaga, da vplivajo na porabnika in posledično na njegovo končno nakupno odločitev 

oziroma nakup ali nenakup izdelka. 

Proces nakupnega odločanja se razlikuje glede na vrsto izdelka. Pri izdelkih vsakdanje rabe 

(izdelki široke potrošnje) je proces nakupnega odločanja krajši, saj so značilnosti takšnih 

izdelkov po navadi nizka cena na enoto, rutinsko iskanje informacij, nizka vpletenost 

uporabnika, visoka pogostost nakupa, široka distribucija in poudarek na vedenjski zvestobi 

blagovni znamki. Za razliko od procesa nakupnega odločanja pri vsakdanjih izdelkih je pri 

posebnih izdelkih (nepremičnine, avtomobil, ročna ura, potovanje ipd.) proces nakupnega 

odločanja daljši, saj gre pri takšnih izdelkih za visoko ceno na enoto, intenzivno iskanje 

informacij, visoko vpletenost porabnika, nizka pogostost nakupov, počasen proces odločanja, 

omejeno distribucijo in poudarek na stališčni zvestobi (Konečnik Ruzzier 2011, 89–90). 

Pri procesu nakupnega odločanja morajo biti tržniki pozorni tudi na to, kakšno vlogo imajo 

posamezniki, saj tako lažje vplivajo na osebo, ki bo sprejela nakupno odločitev. Tako lahko 

ljudje pri nakupnem odločanju igrajo pet vlog, in sicer: pobudnik – oseba, ki predlaga nakup, 

vplivnež – oseba, ki z nasveti in mnenji vpliva na nakupno odločitev, odločevalec – oseba, ki 

odloča, o kateri od sestavin nakupne odločitve: kaj, kje, kako kupiti, kupec – oseba, ki nakup 

dejansko opravi in uporabnik – oseba, ki izdelek ali storitev porabi, ali uporabi (Kotler 2004, 

200). 

Poleg že omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na proces nakupnega odločanja, moramo omeniti 

še dva dejavnika, ki lahko spremenita porabnikovo nakupno namero oziroma vedenje. Gre za 

vpliv stališč drugih in nepričakovane okoliščine. Kljub močno podprti nakupni nameri z 

informacijami iz formalnih virov (od prijateljev, znancev, sorodnikov)  lahko porabnika v tej 
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stopnji procesa neko negativno stališče odvrne od nakupa. Do nakupa lahko ne pride zaradi 

nepričakovanih okoliščin (neprijazen prodajalec, poškodba ipd.), v katerih se v danem 

trenutku znajde posameznik (Konečnik Ruzzier 2011, 90). 

Proces nakupnega odločanja sestavlja pet stopenj, ki jih različni avtorji v večini opisujejo s 

petstopenjskim modelom porabnikovega nakupnega odločanja.  

 

Slika 6: Proces nakupnega odločanja 

Vir: Vida idr. 2010, 197. 

Prepoznavanje potreb 

Kotler trdi: »Nakupni proces se začne, ko kupec prepozna problem ali potrebo.« (Kotler 2004, 

204) To je takrat, ko zazna razliko med dejanskim in želenim stanjem. Potrebo lahko sprožijo 

notranji ali zunanji dražljaji. Notranji dražljaji so tisti, ko človek občuti osnovno potrebo 

(lakota, žeja ipd.), zunanji dražljaji so tisti, ki pri posamezniku vzbudijo potrebo, ko gre ta 

mimo izložbe in občuti potrebo ali željo po nekem izdelku, vidi oglas za potovanje in 

podobno. Pomembno je, da so tržniki pozorni na okoliščine, ki vzbujajo potrebe in želje pri 

porabnikih, saj jim pridobljene informacije omogočajo, da razvijejo trženjsko strategijo, ki bo 

sprožila zanimanje pri porabnikih (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 216; Kotler 2004, 204). 

 

Iskanje informacij 

Naslednja faza, faza iskanja informacij je opredeljena kot: »Proces, s katerim porabnik 

pregleda okolje, da bi pridobil podatke, potrebne za smiselno odločitev.« (Solomon idr. 2006, 

po Vida idr. 2010) Ko posameznik prepozna potrebo ali problem prične z iskanjem 

informacij, ki se nanašajo na značilnosti izdelka, ceno, razpoložljivost, značilnosti 

prodajalcev, garancijo, servisiranje ipd. Informacije najprej išče po svojem spominu, to so na 
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primer pretekle izkušnje z izdelkom, s katerim je zadovoljil potrebo ali notranje informacije. 

Če v spominu nima nobenih izkušenj z izdelkom, bo iskal še zunanje informacije pri različnih 

virih na primer pri osebnih: pri družini, prijateljih, znancih. Informacije teh referenčnih skupin 

imajo velik in po navadi ključni vpliv na nakupno odločitev posameznika. Drugi pomembni 

vir zunanjih informacij so še poslovni vir: oglaševanje, prodajalci, posredniki, predstavitve v 

prodajalnah; javni viri, ki jih predstavljajo množični mediji, porabniške organizacije ter 

izkustveni vir, ki zajemajo ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporabno izdelka in 

preizkus izdelka, s katerim posameznik pridobi pomembne informacije, ki vplivajo na 

njegovo nakupno odločitev (npr. testna vožnja). Po navadi je iskanje informacij obsežnejše 

takrat, ko gre za pomemben nakup, saj takrat obstaja potreba po obsežnejšem učenju in 

pridobivanju informacij. Takšne nakupne odločitve, ki zahtevajo obsežnejše iskanje 

informacij, sprožijo neko vrsto zaznanega tveganja ali prepričanja, da ima izdelek potencialno 

negativne posledice. Do tega pride takrat, ko je izdelek drag in zapleten ali ga je težko 

razumeti (Kotler 2004, 204; Potočnik 2005, 109; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 216). 

Presojanje možnosti ali vrednotenje različic 

V tej fazi potrošnik izbira med možnostmi oziroma različicami, ki jih je prepoznal in razvil v 

fazi iskanja informacij. Običajno potrošniki vrednotijo posamezne alternative na podlagi 

različnih kriterijev, ki se razlikujejo glede na vrsto nakupnega odločanja. Tako se kriteriji pri 

razširjenem nakupnem odločanju, kjer potrošniki pazljivo presojajo med več blagovnimi 

znamkami, razlikujejo od kriterijev, kjer je proces nakupnega odločanja rutinski, kar pomeni, 

da potrošnik lahko razmišlja le v eni alternativi. Kriterije sestavljajo značilnosti, ki jih kupec 

želi in tiste, ki jih ne, vsaki značilnosti pripiše določeno vrednost, glede na pomembnost 

posamezne značilnosti. Nekomu je pomembnejša cena, spet drugemu blagovna znamka ali 

zanesljivost izdelka, glede na to se raven pomembnosti kriterijev pri posameznikih razlikuje. 

Prav tako velja, da se med procesom odločanja potrošniki na posamezne možnosti 

osredotočajo različno. Tako tiste alternative, ki jih preučuje aktivno in z največjim 

zanimanjem predstavljajo upoštevani niz, ki ga sestavljajo izdelki, ki so že v njegovem 

spominu (priklicani niz) in tisti, ki ponujajo možnost izbire v trgovinskem okolju. 

Neupoštevani niz so tiste alternative, ki se jih potrošnik zaveda, a jih ne želi, inertni niz pa 

predstavlja tiste možnosti, ki jih sploh ne upošteva. Ti nizi so prepričanja o blagovni znamki 

in odražajo presojo njenih posameznih lastnosti, hkrati prepričanja sestavljajo podobo 

blagovne znamke, ki se pri porabniku spreminja na podlagi pridobljenih izkušenj. Na koncu 

porabnik izbere tiste alternative, ki zagotavljajo zadovoljitev njegovih potreb, zagotavljajo 

korist in imajo lastnosti, ki so zanje ustrezne in zanimive (Kotler 2004, 205–206; Vida idr. 

2010, 205; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 219; Potočnik 2005, 110). 

Nakupna odločitev/nakup 

V tej fazi se porabnik odloča med alternativami, ki so prišle v ožji izbor na podlagi 
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vrednotenja posameznih možnosti. Po navadi iz seznama prednostnih blagovnih znamk izbere 

tisto najboljšo možnost, a kljub temu, če je porabnikova nakupna namera že jasna, lahko na 

končno nakupno odločitev vplivajo nekateri dejavniki. Takšni dejavniki so stališča drugih, ki 

lahko pozitivno ali negativno vplivajo na posameznika, še posebej imajo vpliv takrat, ko je to 

stališče osebe, ki mu je blizu in katere mnenje mu veliko pomeni. Infomediji lahko vplivajo 

na nakupno odločitev, to so razni pregledi, ocene in kritike izdelka, ki jih ponujajo različne 

spletne strani ali revije in imajo velik vpliv na odločitev. Dejavnika, ki lahko vplivata na 

nakupno odločitev, sta zaznano tveganje in nepričakovane okoliščine. V tej fazi potrošnik 

opravi nakup ali ne opravi nakupa v primeru, da nakupni pogoji niso sprejemljivi. Končna 

nakupna odločitev temelji na podlagi presoje kriterijev za posamezne izbrane alternative. 

Porabnik se odloči na osnovi kriterijev, vendar se pomembnost kriterijev oziroma dejavnikov, 

ki vplivajo na odločitev pri posameznikih, razlikuje. Tako nekdo presoja možnosti na podlagi 

tehničnih kriterijev (zanesljivost, trpežnost, videz ipd.); ekonomskih kriterijev (cena, končna 

vrednost, stroški ipd.); socialnih kriterijev (status, pripadnost, moda ipd.) ali osebnih kriterijev 

(lastna podoba, morala, čustva, tveganje ipd.) (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 222; Kotler 

2004, 207; Potočnik 2005, 110). 

Poleg tega, da se porabnik odloči za tisto možnost, ki je zanj najboljša, sprejme še določitve, 

kot so: odločitev o blagovni znamki, odločitev o prodajalni, odločitev o količini, času nakupa 

in načinu plačila (Kotler 2004, 207). 

Ker se potrošnik ne odloča vsakič znova in ne presoja vseh alternativ, obstaja poenostavljen 

proces odločanja, ki temelji na preprostih pravilih, ki jim rečemo hevristika. Na osnovi teh 

pravil, ki jim imenujemo tudi miselne bližnjice, potrošnik lažje sprejme odločitev. Sem 

sodijo: že ustvarjena tržna prepričanja (npr. prepričanje, da so dražji izdelki boljše kakovosti) 

in zanašanje na državo porekla izdelka (npr. višje vrednotenje izdelkov iz lastne države, 

nemški avtomobili, švicarske ure, francoski parfumi). Sem prištevamo odločitve, ki so 

olajšane zaradi blagovnih znamk. Potrošnik lahko izbere določeno blagovno znamko zaradi 

navade, saj to zahteva manj napora, a v primeru, da bo potrošniku na voljo izdelek, ki ga bo 

zaradi določenih razlogov (npr. cenejši izdelek) lažje kupiti, se bo odločil za nakup tega 

izdelka. Povsem nasprotno velja v primeru pripadnosti blagovni znamki, kjer gre za to, da 

potrošnik vedno znova zavestno izbere isto blagovno znamko, kar je posledica njegovih 

preferenc, ki jih ima do znamke, ali dolgotrajnega obstoja znamke in močnega oglaševanja ter 

predhodnih izkušenj. Pri lojalnosti blagovni znamki velja, da ima potrošnik pozitiven odnos 

do znamke in prepričanje, da je določena blagovna znamka najboljša izbira. Vrednotenje 

drugih konkurenčnih možnosti mu predstavlja nepotreben napor. Razširjeni proces nakupnega 

odločanja, je za razliko od poenostavljenega zahtevnejši, potrošnik se tako v primerih,  ko je 

izdelek na primer dražji bolj natančno in težje odloča (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 225; 

Vida idr. 2010; Solomon, Marshall in Stuart 2007, 146). 
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Ponakupno vedenje 

Od tega ali bo izdelek izpolnil pričakovanja in zadovoljil potrebe kupca je odvisno 

zadovoljstvo potrošnika. Če izdelek izpolni pričakovanja, to vodi v zadovoljstvo potrošnika in 

pozitivnega vrednotenja izdelka. V primeru, da izdelek ne zadovolji potrebo, to privede do 

negativnega vrednotenja izdelka, rezultat je nezadovoljen potrošnik. Pri vrednotenju izdelka 

gre za to, da kupec ocenjuje, kakšna je kakovost izdelka glede na pričakovanja, ki jih je 

oblikoval na podlagi prejetih informacij s stani znancev, prijateljev, prodajalcev ali 

oglaševanja. Če je zaznana kakovost enaka pričakovani, je zadovoljen, če je boljša je 

navdušen, če je slabša, je razočaran oziroma nezadovoljen. Nezadovoljstvo vodi v določene 

reakcije potrošnika, kot so zamenjava blagovne znamke ali izdelka, zamenjava prodajalne ali 

negativna publiciteta. Zadovoljstvo in nezadovoljstvo kupca močno vplivata na prihodnje 

nakupne odločitve. Po nakupu se lahko pri porabniku pojavi ponakupna disonanca, to je 

takrat, ko dvomi v svojo izbiro. Po navadi do tega pride takrat, ko je bila izbira med 

možnostmi težka, ali je bil nakup za potrošnika bolj pomemben, ipd., kar vodi v negativno 

vrednotenje izdelka po njegovi uporabi ali celo do vračila izdelka. V tej fazi je zelo 

pomembno, da so tržniki pozorni na to, kako kupec uporablja izdelek, saj jim to zagotavlja 

dobre informacije, ki jim pomagajo pri izboljšavi obstoječega izdelka in uvajanju novega 

izdelka, lahko pa porabniki odkrijejo nov način uporabe izdelka (Prodnik 2011, 16–17; Kotler 

2004, 208; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 225; Potočnik 2005, 111). 

4.4 Zadovoljstvo potrošnika 

Možina, Tavčar in Zupančič navajajo: »Zadovoljstvo potrošnika je posledica ponakupnega 

potrošnikovega vrednotenja, ko le-ta zavestno ali podzavestno primerja zaznano kakovost 

izdelka ali storitve in pričakovane kakovosti (pričakovanja v zvezi z izdelkom ali storitvijo).« 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 204). 

Iz tega izhaja, da je potrošnik zadovoljen, v primeru, da izdelek ali storitev izpolni njegova 

pričakovanja glede kakovosti. Nasprotno velja, ko zaznana kakovost ni skladna s 

pričakovano, kar vodi v nezadovoljstvo potrošnika. Takšno psihološko stanje se pri 

potrošniku oblikuje v ponakupni fazi procesa nakupnega odločanja (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 187–204). 

Pričakovanja potrošniki oblikujejo na podlagi njegovih preteklih in sedanjih izkušenj, 

njegovih preferenc, priporočil, ki jih prejme od znancev, prijateljev ali družine ter informacij 

in obljub, ki jih prejme s strani podjetja in konkurentov (npr. informacije, ki jih prejme na 

podlagi trženjskega spleta, ugled podjetja, marketinga podjetja, moči blagovne znamke ipd.). 

Na izoblikovanje pričakovanj potrošnika pomembno vplivajo tudi njegove osebnostne 

značilnosti (Kotler 2004, 62; Konečnik Ruzzier 2011, 20; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

189). 
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Potrošniki torej pričakujejo določeno kakovost. Kakovost produkta predstavlja skupek 

značilnosti izdelka ali storitve, ki omogočajo zadovoljitev potreb kupca. Da bi bil produkt 

zaznan kot kakovosten, mora biti uporaben, obenem mora ustrezati in izpolnjevati tudi 

zahteve kupca. Za potrošnika je najpomembnejše, kako sam zaznava dejansko kakovost v 

primerjavi z njegovimi pričakovanji, saj je od tega odvisno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo 

potrošnika (Vida idr. 2010, 227, Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 191). 

Od tega, kakšno bo ponakupno vedenje potrošnika in njegovo zadovoljstvo je odvisno od 

zaznane vrednosti. Takšna ocena vrednosti se nanaša na: »primerjavo koristi, ki jih izdelek 

prinaša kupcu in stroškov, ki jih ima ta s pridobitvijo izdelka.« (Vida idr. 2010, 227) Zaznana 

vrednost je odgovor na vprašanje »kaj dobim« z določenim izdelkom. Porabniki to razumejo 

kot prispevek izdelka k zadovoljitvi njihovih ciljev in vrednot. Značilnosti in koristi 

določenega izdelka tako predstavljajo zmožnosti izdelka, da zadovolji porabnikove 

pomembne osebne cilje in vrednote; ta zmožnost predstavlja vrednost izdelka.  

Porabniki dajejo prednost različnim osebnim ciljem, zato ločimo različne tipe vrednosti, ki se 

razlikujejo glede na koristi, ki jih prinašajo porabnikom. Avtorji (Vida idr. 2010, 228) 

navajajo pet tipov vrednosti. Prva je funkcionalna vrednost, ki predstavlja koristi iz naslova 

funkcionalnih in fizičnih značilnosti izdelka, druga je družbena ali socialna vrednost, katere 

koristnost izhaja iz simbolnega pomena izdelka in njegove podobe v določeni kulturi ali 

referenčni skupini, tretja je emocionalna vrednost, to je zmožnost določenega izdelka ali 

blagovne znamke, da pri porabniku vzbudi specifična oziroma zaželena čustva, četrta je 

spoznavna vrednost izdelka, ki zadovolji potrebo po znanju, občutku novosti in radovednosti 

ter pogojna vrednost, katere korist »izhaja iz specifične situacije, fizičnega ali socialnega 

konteksta, v katerem je porabnik.« (Vida idr. 2010, 228) 

Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo potrošnika lahko ima različne posledice. Če je potrošnik 

zadovoljen, se verjetnost ponovnega nakupa poveča. Prav tako velja, da bo zadovoljen 

potrošnik o svoji izkušnji povedal prijateljem, znancem in sorodnikom in jim izdelek 

priporočil ter s tem pozitivno vplival na njihova prepričanja. Zadovoljstvo vpliva tudi na 

komunikacijske odzive porabnikov, tako bo porabnik v tem primeru pohvalil izdelek. Zaradi 

zadovoljstva potrošnika je večja verjetnost, da se razvije zvestoba podjetju oziroma izdelku ali 

blagovni znamki (Vida idr. 2010, 221). 

Zadovoljstvo je eden od pogojev za razvoj zvestobe porabnika. Možina, Tavčar in Zupančič 

(Oliver 1999, 34, po Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 206) navajajo še druge dejavnike, ki 

vplivajo na razvoj zvestobe, ti dejavniki so: zaznana superiornost (večvrednost) izdelka ali 

storitve, osebna trdnost potrošnika (dovzetnost za spremembe itd.) in socialna determiniranost 

potrošnika tako na institucionalnem kot na osebnem nivoju. 

Snoj in Gabrijan (Jacoby 1971, po Snoj in Gabrijan 2015, 87) navajata pomembno delitev 

zvestobe do znamke. Tako naj bi bila zvestoba celota, ki je sestavljena iz znamki zvestih 
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(pozitivnih) stališč (zavezanost in pripadnost) in znamki zvestega vedenja. Pri stališčni 

zvestobi gre za to, kaj uporabniki mislijo, čutijo in kako močno podpirajo določeno blagovno 

znamko, v tem primeru govorimo o pripadnosti blagovni znamki, pri vedenjski komponenti 

gre za to, da je v tem primeru zvestoba razumljena kot »(vedenjski) vzorec ponovnih nakupov 

določenega izdelka oziroma blagovne znamke«. (Vida idr. 2010, 234) To pomeni, da bo 

porabnik, kljub temu da na primer nima izbire ali ni popolnoma zadovoljen s kupljenim 

izdelkom, in si želi kupil konkurenčni izdelek, še vedno kupoval izključno eno znamko. V 

tem primeru ne moremo govoriti o pripadnosti znamki (Vida idr. 2010, 234). 

Zvestoba je posledica zadovoljstva porabnikov oziroma sposobnost proizvajalcev, da 

zadovoljijo potrebe in želje potrošnika. Iz zvestobe izdelku se razvije zvestoba blagovni 

zanamki, ki jo opredeljujejo kot: »namero za nakup oziroma dejanski nakup enake blagovne 

znamke kot pri zadnjem nakupu.« (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 274–275) Takšna 

zvestoba podjetju prinaša trdnost in neoprijemljivo bogastvo; zadovoljne in zveste kupce. 

Prav tako se ta kaže v znižanju stroškov (pridobivanje novih kupcev je dražje kot obdržanje 

obstoječih), predstavlja tudi oviro konkurentom, saj bodo težko vplivali na vedenje zvestega 

porabnika, obenem pa prinaša nove kupce, saj obstoječi zvesti porabniki s pozitivnimi 

prepričanji in izoblikovanimi stališči, ki jih posredujejo naprej drugim referenčnim skupinam, 

ki jim pripadajo, vplivajo na prepričanja drugih (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 275). 

Na zvestobo blagovni znamki vplivajo značilnosti potrošnika (demografske, socialne, 

psihološke) in značilnosti izdelka, kamor spada vrsta izdelka, vpletenost potrošnika (manjša 

vpletenost v nakup = visoka stopnja zvestobe določeni preizkušeni blagovni znamki) in 

konkurenca (konkurenca podobnih blagovnih znamk zmanjšuje zvestobo določeni blagovni 

znamki) (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 276–277). 

Poznamo več vrst zvestobe, avtorji Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 277–280) tako ločijo:  

 Čustveno zvestobo blagovni znamki, ki je »navadno posledica edinstvenega, nepozabnega 

dogodka, ki povzroči izredno navezanost na blagovno znamko.« (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 278) Za takšno obliko zvestobe velja, da je dobro ime za potrošnika 

nedotakljivo, prav tako takšni potrošniki pozitivno pripomorejo k ustnemu oglaševanju 

(priporočila drugim). 

 Pripadnostno zvestobo, ki je močna oblika zvestobe blagovni znamki. Gre za to, da 

potrošnik blagovno znamko uporablja kot svoj simbol in predstavo o samem sebi. 

 Zvestobo na osnovi razlikovanja, ki temelji na različnih ocenah potrošnika in opazovanju 

različnih znamk, zato je pomembno, da podjetja pri tej obliki zvestobe skrbijo za dobro 

ime in spremljajo konkurenco.  

 Zvestobo, ki je posledica odnosa med potrošnikom in prodajalcem, ki »nastane, ko ima 

potrošnik občutek, da zvestoba pomeni poseben odnos do njega.« (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 279) To je na primer takrat, ko potrošnik redno kupuje v določeni 

prodajalni in se tam počuti domače. 
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 Zvestobo blagovni znamki zaradi prevelikih stroškov menjave, o kateri govorimo takrat, 

ko potrošnik ni povsem zadovoljen z obstoječo blagovno znamko, a ji ostane zvest samo 

zato, ker mu menjava blagovne znamke predstavlja napor in dodatne stroške ali zato, ker 

konkurenčni izdelki niso nič boljši. Pri takšni obliki zvestobe potrošnika morajo podjetja 

paziti, saj je velika verjetnost, da jim konkurenca prevzame takšne potrošnike. 

 Zvestobo na osnovi domačnosti, kjer potrošnik kupuje določeno blagovno znamko, ker je 

na osnovi dobrih informacij, prepričan, da je ta znamka najboljša. 

 Zvestobo zaradi priročnosti, kjer potrošnik izbere izdelke, določene blagovne znamke, 

ker jim to ne povzroči prevelikega napora. Primer za takšno zvestobo je na primer nakup 

sladoleda ali goriva, ki ga opravimo v različnih prodajalnah zaradi priročnosti. 

Na drugi strani nezadovoljstvo prinaša negativne posledice. Tako se lahko zgodi, da bo 

nezadovoljen potrošnik: vrnil izdelek, zamenjal blagovno znamko, se pritožil (npr. pritožba 

neposredno proizvajalcu, javna reklamacija) ali širil negativne informacije o izkušnji z 

izdelkom določene blagovne znamke, kar lahko negativno vpliva na ugled proizvajalca, 

posledično tudi na nakupno vedenje drugih porabnikov. V veliko primerih se zgodi, da 

porabniki ne storijo ničesar, kljub nezadovoljstvu (Vida idr. 2010, 221–223). 

Konečnik Ruzzierjeva navaja: »Spremljanje zadovoljstva porabnika je za podjetje izjemnega 

pomena, saj lahko v splošnem pričakujemo, da se bo zadovoljen porabnik odločil za ponoven 

nakup in postal zvest podjetju na daljši rok.« (Konečnik Ruzzier 2011, 21) 



 

43 

5 ZNAČILNOSTI TRGA PRESTIŽNIH ROČNIH UR 

Zaradi težkih ekonomskih razmer, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, se je na trgu prestižnih 

ročnih ur zmanjšano povpraševanje. Na evropskih trgih so poročali o nižjih finančnih 

rezultatih v letu 2016, ki so bili posledica terorističnih napadov, večje stopnje ogroženosti 

zaradi terorističnih napadov in večjega števila stavk. Promet po trgovinah se je zmanjšal 

zaradi nižjih turističnih tokov (zlasti kitajskih turistov) v nekaterih glavnih evropskih 

prestolnicah in zaradi manjšega povpraševanja s strani lokalnih odjemalcev, kar je posledica 

negativnega gospodarskega razpoloženja v Evropi. Na trgih ZDA je na zmanjšanje 

povpraševanja vplivala predvsem politična negotovost, težko leto je povzročila tudi 

zmanjšanja potrošnja na področju ur in nakita pred predsedniškimi volitvami. Kljub temu da 

se je zmanjšala celotna prodaja ur na trgih ročnih ur v ZDA, se je cena na enoto dobro 

ohranila. Trg Združenega kraljestva je občutil manjše posledice zaradi politične negotovosti, 

vendar je edini trg, ki je presegel pričakovanja, kar je posledica šibke valute po glasovanju o 

izstopu Združenega kraljestva iz Evrope (Brexit), kar je povzročilo višji turistični tok. 

Središče oziroma center azijskega trga ročnih ur je že več kot desetletje Hong Kong, 

predvsem zaradi močne kitajske potrošnje. Povpraševanje na azijskih trgih je hitro rastoče, o 

slabših rezultatih od leta 2015 so poročali predvsem lokalni trgovci, kar je bila posledica 

zmanjšanega turizma kitajskih turistov, zaradi poostrenih carinskih kontrol. V drugi polovici 

leta 2016 pa so se razmere na trgih ročnih ur začele izboljševati. Na podlagi pozitivnih 

makroekonomskih dejavnikov in obetov za trg naj bi se urarska industrija v letu 2017 

stabilizirala (Balyozyan 2017). Po navedbah revije The Wall Street Journal naj bi se tako po 8 

% padcu prodaje švicarskih ur v letu 2016, ta v letu 2017 dvignila za 4 % (Blackstone 2017). 

Digitalna doba, ki je prinesla tehnološke rešitve, kot so pametni telefoni in pametne ure, kljub 

slabim napovedim ni preveč vplivala na trg prestižnih ročnih ur. V segmentu luksuznih ročnih 

ur se slabe napovedi, ki so napovedovale, da se bo razvojna pot od žepa (žepne ure) na 

zapestje spet končala v žepih, in sicer s pametnimi telefoni, niso uresničile. Tudi na luksuzni 

segment ročnih ur ni močno vplival razvoj pametnih ur. Pametne ure so konkurenca predvsem 

v nizkocenovnem razredu zapestnih ur, medtem, ko na srednji in višji cenovni razred nimajo 

občutnejšega vpliva (Bratanič 2017). Kupci pametnih ur in telefonov iščejo predvsem 

funkcionalnost, medtem, ko kupci prestižnih in luksuznih ur, kupijo predvsem zaradi statusa, 

navdušenja, kakovostne in vrhunske izdelave ter osebnega stila (Saran 2016). Na urarsko 

industrijo imajo velik vpliv proizvajalci ponaredkov priznanih luksuznih ur, vendar so za 

reševanje tega problema našli rešitev, ki se jo bodo v prihodnosti, po napovedi že v tem letu, 

lahko posluževala podjetja prestižnih blagovnih znamk ročnih ur in s tem poskrbela za zaščito 

svojih edinstvenih in ekskluzivnih prestižnih zapestnih ur. »Tu gre za patentirano tehnologijo 

nanoskopskega grafiranja oznak na steklene ali keramične dele ročne ure. Nova tehnologija 

bo sprva namenjena označevanju dragih švicarskih ročnih ur, ki jih zaradi napredne 

tehnologije kitajskih ponarejevalcev skoraj nemogoče ločiti od pristnih modelov.« 

(Računalniške novice 2016) Površino ure bodo označili s kemikalijo, ki jo bodo nanesli s 
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pomočjo zelo dragih strojev za litografijo, ki ponarejevalcem ne bodo dostopne. Oznaka bo 

vidna samo pod ultravijolično svetlobo in bo služila za preverjanje izvora (Računalniške 

novice 2016). 

Industrija luksuznih ročnih ur je danes uspešna zaradi trženja, zato velja, da imajo tista 

urarska podjetja, ki vlagajo več v trženje, večje možnosti za uspeh. Urarska industrija je 

marketinško usmerjena industrija. Kljub temu v današnjem času urarska industrija ne vlaga 

dovolj v trženje in ne izvaja dovolj učinkovitega trženja, posledično, ne ustvarja potrebe 

oziroma želje pri ljudeh, da bi si kupili luksuzno uro. Edino področje, kjer je zaznati rast 

trženja blagovnih znamk ročnih ur, so socialna omrežja, ki predstavljajo veliko priložnost za 

urarsko industrijo, a obenem lahko množično trženje doseže napačne ljudi, ki si takšne ure ne 

morejo privoščiti. Zato je pomembno, da se podjetja osredotočijo na posamezne skupine 

odjemalcev in pametno prilagodijo trženje za vsako skupino posebej in tako kakovostno 

marketinško sporočilo posredujejo pravim ljudem (Adams 2016a). 

Luksuzne ure so predmeti umetniške izdelave, ki so pogosto povezani s privlačnimi 

zgodovinskimi dogodki. Ljudje se nad njimi navdušujejo zaradi zgodbe, ki stoji za blagovno 

znamko in je povezana z njeno dediščino in izdelavo (Adams 2016a). Kot pravi Malik, 

vrednost vrhunske ure ne izhaja toliko iz tega, kaj lahko stori in kaj omogoča, vendar iz tega, 

kako se ob tem počutimo oziroma, kakšne občutke nam prinaša. O tega, kako zanimiva 

zgodba stoji za blagovno znamko določene zapestne ure in kako zajame domišljijo odjemalca, 

je odvisno, kako si bo ta zapomnil blagovno znamko ali ročno uro. Skrivnost uspeha elitnih 

imen med urarji, so prav te zgodbe, ki obkrožajo ure, saj imajo moč izkoristiti naša čustva in 

vplivati na to kako se počutimo (Malik 2016). Potrošniki se zaradi zgodbe spomnijo na 

določeno ročno uro, saj jo povežejo z zanimivim dogodkom. Primer takšnega zanimivega 

dogodka je na primer, ko je ročna ura Omega Speedmaster postala prva nošena ročna ura na 

luni. Po petdesetih letih se ljudje še vedno spominjajo dogodka, ko je prvi človek stopil na 

luno, ker je bil ta dogodek tako edinstven, se spomnijo tudi ure, ki jo povežejo z NASO in 

usvajanjem vesolja. Ta zgodba je blagovni znamki Omega zagotovila uspeh in popularnost, 

saj bodo ljudje to znamko od takrat naprej povezovali s tem nepozabnim dogodkom, kar je 

glavni cilj tržnikov, da ustvarijo zgodbo, ki jo bodo ljudje zaradi njene edinstvenosti in 

zanimivosti vedno povezovali z njihovo blagovno znamko. (Malik 2016) 

Na trgu prestižnih ročnih ur potrošnike privlačijo blagovne znamke, za katerimi je zgodba, ki 

odraža uspeh in pozitivne občutke. Razlogov za to, zakaj ljudje kupujejo prestižne ročne ure, 

kljub temu da so jim na voljo cenejše ure, primerljive kakovosti, je več. Osnovni namen 

nakupa takšne ure po navadi ni njena osnovna funkcija, torej odražanje časa. Takšen nakup 

sproži skupek prednosti in koristi, ki jih prinaša prestižna ura. Lahko so posebne funkcije, 

značilnosti mehanizma, tehnične značilnosti, dizajn, dragoceni in visokotehnološki materiali, 

kakovost, zgodovinska in umetniška vrednost, priložnost za naložbo ali trenutni trend. Na 

drugi strani prinašajo tudi prednosti in koristi, ki so za kupce takšnih ur še pomembnejše. 
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Tako kupci s prestižno zapestno uro izražajo svoj status in pripadnost neki skupini. Za 

posameznika lahko ima ura tudi čustveno vrednost (npr. ura se prenaša iz generacije v 

generacijo in je tako postala del dediščine, ura je povezana s posebnim dogodkom, ura je 

pripadala očetu, ura posameznika poveže z določenimi spomini ipd.), ura lahko v določenih 

poslovnih ali športnih krogih predstavlja neki dosežen rezultat ali uspeh (npr. Rolex uro si v 

ZDA kupijo bodoči zdravniki po končani medicinski šoli). Prestižna ročna ura posameznikom 

omogoča, da izrazijo sebe, svoj okus, svoje vrednote in občutijo pripadnost, obenem pa 

služijo kot statusni simbol. Ob tem lahko rečemo, da ura na zapestju komunicira, kdo smo in 

tako odraža našo osebnost (Adams 2011). 

Kupci prestižnih ročnih ur so športniki, poslovneži, igralci, doktorji, politiki in drugi, ki po 

navadi prihajajo iz elitnih razredov in zaslužijo dovolj denarja, da si takšne ure lahko 

privoščijo. Luksuzne ure opazimo skoraj na vseh zapestjih najuspešnejših ljudi. Privlačijo jih 

ure, ki so ekskluzivne, edinstvene, posebne in redke. S takšno uro pritegnejo pozornost nase 

in izstopijo iz množice. Prav tako cenijo umetnost izdelave določene luksuzne ure, saj je 

postopek zapleten in dolg, ker je vse izdelano ročno in popolnoma natančno. Najbolj zveste 

kupce predstavljajo zbiratelji. To so navdušenci in pravi poznavalci, ki redno kupujejo 

posebne ure za svojo zbirko (Sporting good info b. l.). 

Luksuzne ure niso na voljo zgolj zelo premožnim kupcem. Na trgu je kar nekaj blagovnih 

znamk ur, ki veljajo za luksuzne in priznane blagovne znamke, vendar je cena nekaterih 

ročnih ur nekoliko dostopnejša tudi za ljubitelje ur, ki si tistih najdražjih ne morejo privoščiti. 

Luksuzne blagovne znamke, ki ponujajo cenovno dostopnejše ure, so na primer: Tissot, Tag 

Heuer, Zenith, Hemilton, Seiko, Longines, Citizen, Certina, Rado, Bulova in še nekatere 

druge. Med tiste bolj prestižne blagovne znamke prištevamo znamke, kot so: Audemars 

Piguet, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, IWC Schaffhausen, Breguet, 

A. Lange & Sohne, Louis Moinet, Piaget, Breitling, Rolex, Panerai in druge.  

Na tržno vrednost ročnih ur vpliva veliko dejavnikov, kot so: vpliv blagovne znamke, slog in 

dizajn, material, omejena izdaja določenih ročnih ur, trženje in trenutni trendi. Ključno vlogo 

pri določanju vrednosti ima na koncu povpraševanje potrošnikov. Cena je zaradi 

ekskluzivnosti in prestiža, visoka. Na določitev vrednosti posamezne ročne ure vpliva 

postopek izdelave, ker je dolg in zapleten ter zahteva veliko znanja in sposobnosti, saj imajo 

lahko že tiste najpreprostejše verzije ročnih ur več kot sto različnih sestavnih delov. Če ima 

ura še dodatne ali tako imenovane zapletene funkcije, kot je funkcija koledarja ali kazalec 

luninih faz, to še dodatno poveča njeno vrednost. Prav tako so v ceno ročne ure vkomponirani 

stroški trženja in oglaševanja ročne ure. Omenjeni dejavniki opravičujejo visoko postavljene 

cene posameznih ročnih ur (WP Diamonds b. l.). 

Edinstveni, zapleteni in dragoceni mehanizmi delajo ure brezčasne. Vrhunska kakovost in 

natančna izdelava omogočata dolgotrajno delovanje ročne ure. Nekaterim posebnim in redkim 

modelom, se lahko skozi čas povečuje vrednost, kar ponuja možnosti za pametne naložbe. 
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Kljub temu to ne velja za vse ročne ure, saj na nihanje vrednost vplivajo tudi potrošniki in 

zahteve trga (WP Diamonds b. l.). Modeli, ki po navadi skozi čas ohranijo svojo vrednost, 

imajo neko zgodovinsko ali umetniško vrednost, kot so to prvotni modeli in klasike, za 

katerimi stoji zgodba ali pomemben dogodek. Za blagovni znamki, ki najbolj ohranjata 

vrednost, veljata Rolex in Patek Philippe. Po Rolexovih urah je veliko povpraševanje, saj ima 

blagovna znamka bogato dediščino, dolg seznam slavnih oseb, ki nosijo Rolex uro in veliko 

prepoznavnost in razpoložljivost. Kombinacija vseh teh sestavin je skozi čas pozitivno 

vplivala na vrednost blagovne znamke Rolex. Enako velja za ure blagovne znamke Patek 

Philippe, le dostopnost oziroma razpoložljivost novih ur je zaradi višjih cen bolj omejena kot 

pri Rolexu (Broer 2017). 

 

Slika 7: Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G  

Vir: Bredan 2014. 

Zgolj kakovost, na trgu prestižnih ročnih ur, ne zadostuje za uspeh podjetij na daljši rok, 

čeprav ima pri tem veliko vlogo. Najpomembnejšo vlogo imajo močne blagovne znamke, ki 

jih na trgu ročnih ur ne primanjkuje. Kakšno moč imajo blagovne znamke, se lepo vidi pri 

ročnih urah, saj odjemalci po navadi najprej kupijo ime, šele nato izdelek. 

5.1 Najbolj priznane blagovne znamke ročnih ur 

Glavni urarski industriji na trgu ročnih ur sta Swatch group (Švica) in Richemont group 

(Švica). Druge skupine na trgu so še: LVMH group (Francija), Kering group (Francija), Seiko 
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group (Japonska), Fossil group (ZDA), Movado group (ZDA), Citizen group (Japonska), 

Timex group (ZDA), Franck Muller group (Švica), Binda group (Italija), Citychamp group 

(Hong Kong) in Festina group (Španija). Na trgu so poleg teh skupin tudi popolnoma 

neodvisni izdelovalci ročnih ur, kot so: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe in Breitling 

(Deshpande 2017; Aleksander b. l.) 

Swatch Group s sedežem v Bienne, Švica je največja urarska družba na svetu. Družba ima v 

lasti 18 blagovnih znamk ročnih ur, kar predstavlja 18 % svetovnega trga. Skupina predstavlja 

najmočnejšo družbo v švicarski industriji, saj ima v lasti veliko podjetij, ki izdelujejo 

posamezne dele za ročne ure, obenem je tudi daleč največji dobavitelj urarskih mehanizmov v 

švicarski industriji. Skupina ima vodilno vlogo na področju športnih dogodkov. Njihove ure 

zajemajo celoten cenovni spekter. Blagovna znamka Breguet ponuja ene izmed najdražjih 

ročnih ur med tem ko blagovna znamka Omega ustvarja največ prihodka in je tretja največja 

blagovna znamka švicarskih ur (Aaron 2016; Deshpande 2017). 

V skupino Swatch Group spadajo naslednje blagovne znamke: Breguet, Harry Winston, 

Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union 

Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Calvin Klein, Swatch in Flik Flak 

(Swatch Group 2017). 

Richemont group s sedežem v Ženevi, Švica je skupina, ki je vodilna v razredu luksuznih 

izdelkov. Tržijo 20 blagovnih znamk, od katerih jih 13 izdeluje ročne ure, zato je pretežno 

skupina luksuznih ročnih ur. Njihov delež na trgu znaša 15 %. Blagovna znamka Cartier, ki 

izdeluje ročne ure in nakit, je največja znamka v skupini Richemonot in druga znamka na 

svetu, takoj za Rolexom (Aaron 2016; Deshpande 2017). 

V skupino Richemont spadajo naslednje blagovne znamke: Vacheron Constantin, A. Lange & 

Söhne, Jaeger-LeCoultre, Roger Dubuis, Piaget, IWC Schaffhausen, Officine Panerai, Ralph 

Lauren, Purdey, Lancel, Chloé, Azzedine Alaia, Peter Miller, Giampero Bodino, Baume & 

Mercier, Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc in Dunhill (Richemont 2017). 

Vse omenjene znamke, ki spadajo v to skupino, ne proizvajajo luksuznih ur. V ta segment 

sodijo blagovne znamke: A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-

LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph Lauren, Roger Dubuis and Vacheron Constantin. 

Ostale blagovne znamke proizvajajo predvsem luksuzni nakit ali oblačila in druge izdelke 

(Aaron 2016; Deshpande 2017). 

Na spletu najdemo veliko takšnih razporeditev, vendar se v večini ne razlikujejo veliko, po 

navadi se na takšne sezname uvrščajo enake blagovne znamke, le razvrstitev je drugačna. 

Spodaj navajamo lestvico 20 top mednarodno priznanih luksuznih blagovnih znamk ur v letu 

2017, ki so priljubljene tako zaradi videza kot funkcionalnosti ročnih ur (Mannah 2017).  

http://www.glashuette-original.com/
http://www.jaquet-droz.com/
http://www.longines.com/
http://www.union-glashuette.com/
http://www.union-glashuette.com/
http://www.tissotwatches.com/
http://www.certina.com/
http://www.mido.ch/
http://www.hamiltonwatch.com/
http://www.swatch.com/
http://www.flikflak.com/


 

48 

Top 20 luksuznih blagovnih znamk ročnih ur v letu 2017 (Mannah 2017): 

 Audemars Piguet, 

 Vacheron Constantin, 

 Patek Philippe, 

 Blancpain, 

 Chopard, 

 IWC Schaffhausen, 

 Rolex, 

 Ulysse Nardin, 

 Jaeger-LeCoultre, 

 Panerai, 

 Piaget SA, 

 Cartier, 

 Breitling, 

 Bell & Ross, 

 Omega, 

 Bremont, 

 Tag Heuer, 

 Seiko, 

 Louis Moinet, 

 Lange & Söhne. 

5.1.1 Rolex 

Rolex je najbolj prepoznava blagovna znamka ročnih ur na svetu. Na trgu ima 11 % tržni 

delež in je tako po velikosti deleža takoj za Swatch in Richemont skupino (Aaron 2016). 

Velja za največjega neodvisnega proizvajalca ročnih ur na trgu. Posamezne ročne ure in vsi 

njeni sestavni deli so v celoti izdelani v lastni proizvodnji podjetja Rolex. Po podatkih spletne 

strani Forbes (2017) znaša vrednost blagovne znamke 8,7 milijarde dolarjev, kar je približno 

7,4 milijarde evrov, prodaja naj bi znašala 4,5 milijard dolarjev ali približno 3,8 milijard 

evrov. Na leto naj bi Rolex proizvedel 800.000 ročnih ur. 

Rolex ima bogato zgodovino in dediščino, ki jo ustvarja vse od leta 1905. Začetki znamke 

sicer izvirajo iz Anglije, vendar je Rolex svojo dejavnost v letu 1919 preselil v Ženevo, Švica, 

kjer je še danes. V svoji zgodovini je Rolex veliko prispeval k razvoju novih tehnologij na 

področju zapestnih ur, ki sedaj veljajo za samoumevne. Sem prištevamo inovacije, kot so 

rotorski mehanizem z lastnim navijanjem oziroma avtomatski ročni mehanizem Parpetual, 

prva vodoodporna ura (Oyster), s posebnim ohišjem, med prvimi je predstavil sodobno 

potapljaško uro (legendarni Rolex Submariner), pri Rolexu so izumili prvo uro, ki ima 

datumsko funkcijo (Rolex Datejust)  ter uro, ki ima funkcijo GTM, ki omogoča merjenje časa 
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v drugem časovnem pasu (Rolex GMT Master).V svoji zgodovini je znamka registrirala preko 

400 patentov (Aleksander b. l.; Malalan 2017).  

»Prav vsi Rolexovi mehanizmi, ki so od leta 1910 zapustili delavnice, so certificirani 

kronometri. Preden mehanizem dobi pečat C.O.S.C., mora prestati zahtevno 45-dnevno 

testiranje, ki potrjuje njegovo zanesljivost, kakovostno izdelavo in ustrezno natančnost.« 

(Minutka 2015) 

Najbolj znani Rolexovi modeli so: Submariner, Sea Dweller, GMT-Master II, Yacht-Master, 

Sky-Dweller, Datejust, Daytona, Explorer, Milgauss, Perpetual in Perpetual Date, s takšno 

zbirko legendarnih visokokakovostnih ur se lahko pohvali le malo izdelovalcev ur 

(Aleksander b. l.). 

 

Slika 8: Rolex Datejust 41 

Vir: Adams 2016a. 

Vsi ti modeli so legendarni in brezčasni, saj so bili izdelani s posebnim namenom in so 

zgodovinskega pomena. Prepoznavni so po svojem dizajnu, kakovost in slavi. Rolex 

Submariner velja za najpopularnejši model vseh časov. Izdelali so ga za namen potapljanja in 

s tem omogočili potapljačem, da tudi pod vodo spremljajo čas. Je ena prvih potapljaških ur, ki 

omogoča potapljanje do 300 metrov pod gladino. 50-letni model Daytona predstavlja enega 

najpopularnejših Rolexovih modelov in je ena najbolj iskanih in najbolj prodajanih športnih 
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ur na svetu, v osnovi namenjena hitrostnim voznikom. Ustvarjena je bila za dirkanje, saj 

omogoča merjenje hitrosti do 400 km/h. Zaradi svoje zanesljivosti in učinkovitosti je zelo 

priznana v svetu moto športa (Broer 2014; Cajhen 2016; Aschim 2016). »Daytona je sinonim 

za hitrostne rekorde, ultra zmogljive motorje in seveda za drzne hitrostne dirke na pesku.« 

(Cajhen 2016) Takšni modeli so brezčasne klasike, ki bi jih poznavalci in ljubitelji prepoznali 

tudi brez imena blagovne znamke.  

Še en zanimiv in pomemben dogodek za oglaševanje in podobo podjetja Rolex je bil, ko sta 

Edmund Hillary in Sherpa Tenzing Norgay, oba nosila Rolex, medtem, ko sta dosegla najvišji 

vrh na svetu, Mount Everest (Rolex 2017).  

Rolex je znan po tem, da uporablja nerjaveče jeklo najboljšega razreda na trgu, prav tako je 

znan po neprimerljivi kvaliteti izdelave, neprimerljivi slavi in ugledu, natančnosti, katere 

stopnja naj bi bila enaka 99,998 % ter odpornosti na udarce in proti-magnetni sposobnosti 

(Aleksander b. l.). 

Vsak Rolex pripoveduje svojo zgodbo, tako lahko zasledimo različne uspešne dogodke, ki so 

zaznamovali zgodovino in izpolnili dediščino blagovne znamke. Veliko vrhunskih atletov in 

športnikov ter drugih uspešnih ljudi (igralci, pevci, zvezdniki, poslovneži, zdravniki, 

odvetniki, arhitekti ipd.) s ponosom nosijo Rolex uro, ki jih spominja na njihove začetke, 

dosežene rezultate in tudi izgube in različne uspehe, ki so jih dosegli med svojo kariero. Rolex 

ura jim predstavlja neko merilo uspeha in uresničitve sanj. Takšni dogodki in uspehi pišejo 

zgodbo znamke Rolex. Naj omenimo nekaj znanih in uspešnih ljudi, ki imajo v lasti Rolex 

uro in so obenem ambasadorji znamke: Roger Federer, Lindsey Vonn, Tiger Woods, David 

Beckham, Eminem, Sofia Vergara, Bruno Mars, Björn Borg, Silvya Earle, Lyida Ko, Sir 

Jackie Stewart, Daniel Craig, Fidel Castro, Brad Pitt, Bruce Willis, Leonardo Di Caprio, 

Nickolas Cage ter mnogi drugi. Zaradi uspešnih zgodb omenjenih ljudi Rolexu raste 

prepoznavnost in priljubljenost, saj si marsikdo želi postati tako uspešen kot njegov idol ali 

znana oseba, ki dosega rezultate na določenem področju, dokaz ali merilo dosežkov pa 

predstavlja luksuzna ura Rolex. Rolex tako pogosto postane čustveni simbol, ki spomni na 

izjemne življenjske trenutke. Blagovna znamka pri porabniku sproža občutke uspeha, 

samospoštovanja in služi kot sistem samo-nagrajevanja (Rolex 2017; Said 2013). 

Na svoji prepoznavnosti, je znamka pridobivala zaradi različnih drugih dejstev in dogodkov. 

Rolex je bil tako ročna ura znanega književnega ustvarjalca Iana Fleminga, ki je ustvaril 

uspešnico James Bond 007. Zaradi tega je Rolex Submariner postala Bondova ura, ki so jo na 

snemanju nosili igralci lika Jamesa Bonda, in sicer: Sean Connery, George Lazenby, Roger 

Moore in Timothy Dalton (Aleksander b. l.). Rolex je bil tudi del drugih filmskih uspešnic, 

kot sta Rain-man in Straw dogs, kar je močno pripomoglo k nadaljnji podobi blagovne 

znamke (Logomyway 2017). 

Uspeh Rolexa izhaja tudi iz promocij, ki jih izvaja preko revij, izbranih časopisov in 
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televizijskih programov ter prestižnih dogodkov. Pojavlja se na različnih dogodkih kot 

sponzor ali partner, po navadi kot uradni merilec časa na športnih tekmovanjih. Danes je 

Rolex, prisoten na različnih prestižnih prireditvah v golfu, jadranju, tenisu, motornih športih 

in konjeniških turnirjih (Spectator 2016). Prisoten je tudi na raznih kulturnih dogodkih ter 

podpira in ponuja možnosti mladim umetnikom, raziskovalcem, znanstvenikom in arhitektom. 

S financiranjem podpira obetavne projekte in raziskovalne ekspedicije, ki imajo potencial, da 

svetu prinesejo kaj koristnega (Rolex 2017).  

Rolexove ure so simbol uspeha, odličnosti, prestiža in elegance. Veljajo za brezčasne, 

zanesljive, precizne, kakovostne, funkcionalne in vrhunske ure. Skozi zgodovino Rolex strmi 

k minimalizmu in robustnosti (Minutka 2015). Cena takšnih ur je visoka, vendar na trgu niso 

najdražje. Giblje se nekje od 3.500 do 100.000 evrov in več. 

Rolexova krona je eden najprepoznavnejših simbolov za status. Logotip krone je v skladu s 

sloganom blagovne znamke Rolex »Krona za vsak dosežek«. Krona simbolizira ugled, prestiž 

in bogastvo ter izraža temeljne vrednote znamke odličnost in ekskluzivnost. Nekateri menijo, 

da pet krakov krone ponazarja prste človeške roke, spet drugi, da predstavlja pet črk imena 

blagovne znamke Rolex. Zlata barva črk v logotipu simbolizira dragocene kovine, ki jih 

Rolex uporablja pri izdelavi ročnih ur, ter bogato zgodovino blagovne znamke, medtem, ko 

zelena barva v ozadju predstavlja barvo denarja, blaginjo in ekskluzivnost znamke. V 

kombinaciji s krono tako dosežejo barvno shemo, ki simbolizira bogastvo in status 

(Logomyway 2017, The watch guide 2014). Ime blagovne znamke naj bi bil navdih, ki izhaja 

iz francoskega izraza »houloguorie exquise«, kar pomeni odlično oziroma izvrstno, nekateri 

menijo, da je znamka dobila ime po zvoku navijanja ure (The Loupe 2015). Logo znamke 

Rolex služi kot opomnik, da je vsak Rolex resnično »kronica dosežka«, za vse, ki so njegovi 

lastniki (Altieri 2013). 

5.1.2 Omega 

Blagovna znamka Omega je v lasti skupine Swatch, ki ima na trgu 18 % delež. Je tretja 

največja blagovna znamka švicarskih ur in ena najbolj priznanih znamk ročnih ur na svetu 

(Aaron 2016). Znana je po svoji vrhunski natančnosti, pionirskem duhu in svoji zavezanosti h 

kakovosti in inovativnosti. Tehnološke inovacije in razvoj je blagovno znamko Omega uvrstil 

med vodilne znamke na trgu ročnih ur (Omega 2017). Vrednost znamke je v letu 2016 znašala 

3,1 milijard dolarjev, kar je približno 2,6 milijarde evrov (Saran 2016). 

Patentirali so že veliko inovacij, s katerimi so zagotovili izredno natančnost in uporabnost 

svojih ročnih ur. Omega je tako s svojimi raziskavami, rešila enega največjih problemov 

urarstva, in sicer problem magnetizma, ki je v današnjem času velika težava, razlog za to je 

povečanje magnetnih polj, zaradi velike uporabe pametnih telefonov, močnih avdio 

zvočnikov, mikrovalovk in številnih drugih elektronskih naprav. Posledica tega je negativen 
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vpliv na delovanje urnega mehanizma (Zelenko 2016, 33). »Omega svojih novih mehanizmov 

ni zaščitila pred magnetizmom, kakor je bilo do zdaj običajno v urarskem svetu, temveč je 

naredila za magnetizem neobčutljive mehanizme.« Po mnenju Zelenka (2016, 33), naj bi bila 

nova struktura mehanizmov Co-Axiel eden od najpomembnejših dosežkov v urarski industriji 

v zadnjih 250 letih. Kot smo že omenili pri znamki Rolex, vse mehanizme preverjajo in 

testirajo po določenih standardih certifikata COSC, po katerem so testirane tudi ure blagovne 

znamke Omega. Ker novi mehanizmi njihovih ur, zaradi inovativne tehnologije, izpolnjujejo 

še strožje zahteve od COSC-ovih, so v sodelovanju z Zveznim inštitutom za meroslovje 

(METAS), razvili 15-dnevni test, s katerim preverijo delovanje celotne ure in ne zgolj 

mehanizma (Zelenko 2016, 33–35). 

Skozi čas je Omega izdelala kar nekaj znamenitih in legendarnih modelov ročnih ur, ki 

predstavljajo zgodovinsko vrednost znamke. Mednje sodijo: Seamaster Planet Ocean, 

Seamaster Aqua Terra, Seamaster 300M "Diver", Constellation, Speedmaster Professional in 

De Ville. 

 

Slika 9: Omega Speedmaster Professional »Moonwatch« 

Vir: Omega 2017 

V svoji zgodovini je bila Omega del izjemnih in enkratnih trenutkov, ki so skozi čas ustvarili 

zgodbo znamke. Nekatere ure imajo zgodovinsko vrednost in visoko kvaliteto, nosili so jo 

predsedniki, astronavti, vrhunski atleti, športniki, vohuni, filmske zvezde in drugi. Bila je del 

pomembnejših človeških raziskovanj tako na zemlji kot v vesolju. Leta 1968 je Ralph Plaisted 

postal prvi človek, ki mu je uspelo doseči severni pol po kopnem. Čas na odpravi si je meril z 

zapestno uro Omega Speedmaster. Prav tako sta z uro Speedmaster leta 1990, dolžino svoje 

odprave, izmerila Arved Fuchs in Reinhold Messner, ki sta peš prečakala Antarktiko. Ta 

znameniti in legendarni model velja za prvo uro, ki je bila nošena na luni, zato je dobil 

vzdevek »Moonwatch«. Prestala je zahtevne teste NASE in tako postala uradna ura vseh 

šestih odprav na luno. Zgodovinska zgodba govori o Buzz Aldrinu, ki je leta 1969 stopil na 
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luno, nosil je ročno uro Omega Speedmaster Professional, ki je imela prilagojen pas zaradi 

vesoljske obleke. Tako pomemben dogodek, ki je povezan s človekovim osvajanjem vesolja, 

so si zapomnili mnogi, del te zgodbe je bila tudi znamka Omega, ki je tako povečala svoj 

ugled in priljubljenost. Naslednji legendarni model, ki ga je izdelala Omega, je Seamaster in 

je še danes sinonim za profesionalno potapljanje, izpopolnjeni model omogoča potapljanje do 

500 metrov pod gladino. Model Seamaster je za uradno uro izbrala britanska mornarica in 

vojska. Omega je zaradi visokokakovostnih in izredno natančnih kronografov uradni merilec 

časa na Olmpijskih igrah že od leta 1932 (World of mans watches b. l.; Watch Time 2017; 

Omega 2017; Slowatch 2017) 

Prav tako kot Rolexove ure so imele tudi ure znamke Omega pomembno vlogo v posameznih  

filmskih uspešnicah Jamesa Bonda. Od leta 1995, se je Omega pojavljala na filmskih platnih s 

tem je znamki rastla priljubljenost in prepoznavnost. Najpomembnejšo vlogo je imela v filmu 

Apollo 13, kjer je imela ura Speedmaster ključno vlogo, pri varni vrnitvi astronavtov na 

zemljo, ko so se le-ti znašli v težavah. S tem so izpostavili ključno lastnost ročnih ur znamke 

Omega, to je izredna natančnost (Watch Time 2017). 

Velik vpliv na prepoznavnost znamke Omega ima poleg ambasadorjev, ki predstavljajo 

znamko tudi dejstvo, da so bile ročne ure znamke Omega zelo priljubljene tudi med 

nekaterimi pomembnimi in znanimi osebami ter svetovnimi voditelji v zgodovini. Tako so 

med drugim uro te znamke nosil sovjetski predsednik Mikhail Gorbačov, Janez Pavel II., 35. 

predsednik ZDA John F. Kennedy, Elvis Presley, Jack Lennon, Neil Armstrong, Buddy Holly 

in drugi (Watch Time 2017). 

Omega je svojo podobo zgradila z udejstvovanjem na mnogih mednarodnih športnih 

tekmovanjih kot uradni merilec časa. Znamka na tem področju uživa globalni ugled. Na 

prireditvah in tekmovanjih je prisotna kot sponzor ali partner v različnih športnih panogah, in 

sicer: golf, plavanje, atletika, jadranje, kajak in spusti po ledeni stezi z bobom. Ti športi so 

elementi, ki opredeljujejo znamko Omega. Znamko predstavljajo tudi znane osebe predvsem 

igralci, ki so postali njeni ambasadorji. To so: George Clooney, Nicole Kidman, Daniel Craig, 

Eddie Redmayne in Abhishek Bachchan (Omega 2017). Sliko znamke Omega je poleg zgoraj 

naštetih elementov okrepila tudi promocija v revijah, izbranih časopisih in promocija izdelkov 

na seminarjih.  

Omega se osredotoča na revolucionarne in profesionalne izdelke. Ure so namenjene ženskam 

in moškim z visokimi prihodki, ki jih zanima status, stil in luksuz (poslovneži, igralci, 

odvetniki, direktorji ipd.). Prav tako so namenjene tistim ljudem, ki se ukvarjajo z zunanjimi 

aktivnostmi, športnim navdušencem, športnikom, atletom, ekstremistom, raziskovalcem in ne 

nazadnje astronavtom (Omega 2017). Njihove ure veljajo za elegantne, športne, edinstvene, 

izredno natančne, inovativne in vrhunsko izdelane. So simbol vztrajnosti, spretnosti, 

uresničitve sanj, statusa in odličnosti (SloWatch 2017). Takšne lastnosti in značilnosti ter 

uspešne zgodovinske zgodbe, ki oblikujejo znamko Omega, privlačijo kupce, ki si želijo 
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takšnih občutkov, ki jih ponuja ročna ura.  

Na ceno Omega ur lahko vplivajo različne spremenljivke, kot so vrsta uporabljenega 

materiala, tako imenovane zapletene funkcije ali število razpoložljivih modelov. Pav tako na 

ceno vplivajo veliki stroški oglaševanja (Bhasin 2017). Ker se kupci zavedajo kakovosti in 

uporabnosti teh ur, to opraviči dokaj visoke cene izdelkov, ki lahko presegajo vrednost 

100.000 evrov.  

Logotip znamke Omega izvira iz zadnje črke grške abecede. Pomeni popolnost in uspeh pri 

doseganju in izpolnjevanju nalog. Najpomembnejši vidik logotipa Omega je pisava, ki 

uporablja zaokrožene krivulje in poševne črte, kar prinaša občutek elegance in natančnosti. 

Črka omega sicer označuje konec nečesa. V tem primeru logotip Omege pomeni predlog, da 

kupci morda nikoli ne bodo potrebovali še ene ročne ure, potem ko bodo enkrat imeli ročno 

uro blagovne znamke Omega (Pena 2017). Slogan, ki ga znamka uporablja pri oglaševanju, se 

glasi: »Omega – Exact time for life« (točen čas za življenje), to trditev podpirajo z rezultati 

raziskav, ki jih je Omega izvajala vrsto let na področju tehnologije ročnih ur (Watch Time 

2017). 

5.1.3 Longines 

Svetovno znana blagovna znamka ročni ur Longines je v lasti skupine Swatch in ena 

najpomembnejših znamk v skupini. Longines tehnologijo ročnih ur, združuje z estetsko 

lepoto. Znamka je predana tradiciji in eleganci ter brezhibnemu delovanju svojih ročnih ur 

(Novak 2016, 68). Po podatkih spletne strani Ranking the brands je vrednost znamke 

Longines v letu 2016 znašala 1089 milijonov švicarskih frankov, kar je približno 956 

milijonov evrov (Ranking the brands 2016). 

Zgodbo blagovne znamke Longines kroji njena 185 letna zgodovina in tradicija, ugled 

zagotavljanja natančnosti in elegance tako uživa že od leta 1832. Veliko je prispevala k 

razvoju v športnem svetu. Z novimi tehnologijami so se zavzemali za odpravo človeških 

napak pri merjenju časa na različnih športnih tekmovanjih. To so dosegli z uvedbo prvega 

časovnega mehanizma, kronografa, ki se samodejno sproži s pomočjo električne žice. Razvoj 

omenjene tehnologije je omogočil, samodejen nadzor časa, kar je močno povečalo natančnost 

in zanesljivost merjena, zato je inovacija postavila novi standard pri merjenju časa v športu. 

Prav tako so leta 1952 prvi uvedli mehanizem, ki je omogočal povezavo časa s fotografijo, 

devet let kasneje pa mehanizem, ki je omogočal povezavo med časom in sliko v gibanju. 

(Marketing 2011, Miller 2017). Ustvarili so več prepoznavnih in drznih modelov ur, kamor 

spada tudi prvi svetovni model LCD ure in s samo 1,98 mm debeline najtanjša kvarčna ura 

(Tuttle 2017). 

Znamka Longines je historično povezana z letalstvom, kar vpliva na prepoznavnost znamke. 
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Zaradi natančnih in zanesljivih navigacijskih instrumentov je bila leta 1919 imenovana za 

uradnega dobavitelja Mednarodne letalske zveze. Longines je v sodelovanju s pionirjem 

letalstva Charlesom A. Lindberghom, prvim človekom, ki je sam preletel Atlantski ocean, 

oblikoval navigacijski instrument na podlagi letalske ročne ure modela Weems. Med letom je 

naletel na težave z določanjem trenutnega položaja, zato je bil idealen človek, da pomaga 

Longinu razviti ročno uro, ki bo rešila ta problem. Rezultat sodelovanja je bil nov model 

ročne ure Haur Angle, ki je pilotom omogočil določitev natančnega geografskega položaja 

(Chronext 2017). 

 

Slika 10: Lindbergh Hour Angle Watch 

Vir: Longines 2017 

V tem letu so predstavili novo tehnologijo na področju merjena časa in zbiranja podatkov pri 

alpskem smučanju. Sistem Live Alpine Data je bil predstavljen na mednarodnem smučarskem 

prvenstvu FIS. Gre za čip, ki je opremljen z radarji in senzorji in je pritrjen na smučarski 

čevelj tekmovalca, ki omogoča neprekinjeno merjenje hitrosti, pospeševanje, zaviranje, čas, 

potreben za doseganje hitrosti 100 kilometrov na uro in analizo skokov, obenem ti podatki 

tekmovalcem zagotavljajo natančno analizo nastopov (Novak 2016, 71). Blagovna znamka 

Longines je poleg že omenjenih inovacij, razvila še veliko drugih tehnologij, ki so pripomogle 

k razvoju na področju urarstva. V svoji zgodovini je znamka prijavila veliko patentov in 

prejela ogromno nagrad ter priznanj, kar je velik pokazatelj uspešnih dosežkov, ki jih je 

znamka dosegala skozi svoj čas delovanja (Watch World 2007).  

Kot smo že omenili, je Longines tesno povezan s športom. Športi, v katerih se odražajo 

temeljne vrednote njihove blagovne znamke brezčasno eleganco, tradicijo, vrhunsko in 

uspešno izvedbo. Kot partner ali sponzor je prisoten na različnih mednarodnih tekmovanjih v 

alpskem smučanju, gimnastiki, lokostrelstvu, tenisu, konjeniških športih ter drugih športnih 
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prireditvah. V preteklosti je bil uradni merilec na Olimpijskih igrah, vendar sedaj ta čast 

pripada blagovni znamki Omega. Longines je bila trdno povezana z dirkanjem in tekmovanji 

Formule 1. Bil je merilec časa na prvem Grand Prixu Formule 1, prav tako je s tehnološkimi 

inovacijami pripomogel k razvoju tega športa, saj je razvil edinstven avtomatiziran časovni 

sistem, ki je zagotavljal natančnejše in podrobnejše informacije o časih na dirki. Sodeloval je 

tudi na kolesarskih tekmovanjih, kot je legendarni Tour de France. Po navadi je nastopal kot 

uradni partner ali merilec časa. Še posebej se udejanja v tenisu (Roland Garros- prestižni 

teniški turnir v Parizu) in konjeniških športih, saj ti najbolj odražajo eleganco, ki predstavlja 

filozofijo njihove blagovne znamke (Longines 2017; Watchalyize 2015). Vsi športi, v katerih 

se znamka pojavlja, izražajo zbliževanje natančnosti gibanja in popolnosti sloga, ki ga 

poosebljajo Longinovi ambasadorji elegance (Swatch Group 2016). 

Longines svojo podobo komunicira z oglaševanjem v različnih medijih, revijah, z 

umetniškimi reklamnimi paneli in katalogi. Prav tako se Longines v svojih prodajalnah po 

svetu trudi, da kupcem omogoči, da prepoznajo prednosti znamke in kakovost ponujenih 

izdelkov. Ker seznanitev kupca s funkcijami in značilnostmi ure, ni dovolj, Longines 

izobražuje svoje prodajalce v butikih in ostale trgovce na drobno, da so sposobni, pravilno in 

strastno posredovati informacije, ter biti sposobni prepoznati pravi model ročne ure za 

določeno stranko, ki se bo ujemala z njegovim načinom življenja in osebnostjo ali svetovati 

stranki primeren model za različne priložnosti. Poleg omenjenih načinov trženja znamke, se 

Longines poslužuje tudi trženja skozi osebnost. Znane obraze, ki predstavljajo znamko, 

izberejo na podlagi ujemanja osebnostnih lastnosti osebe z vrednotami, ki opredeljujejo 

njihovo blagovno znamko. Ambasadorji morajo predstavljati podobo in identiteto znamke in 

živeti v skladu z uveljavljenim sloganom znamke: »Elegance is an attitude« (Eleganca je 

odnos). Longines se ponaša z impresivnim seznamov ambasadorjev elegance, ki predstavljajo 

njihovo znamko na različnih področjih (Marketing 2011). Mednje sodijo: igralke Kate 

Winslet, Chi Ling Lin, Ingeborga Dapkunaite, igralci  Simon Baker, Eddie Peng, Aaron 

Kwok Fu Shing, indijska miss sveta iz leta 1994 Aishwarya Rai Bachchan, smučar  Aksel 

Lund Svindal, smučarka Mikaela Shiffrin, jahalka Jane Richard, gimnastičarki Yana 

kudryavtseva in Giulia Staingruber, gimnastičar Evgenia Kanaevam, kitajska moška 

gimnastična ekipa, ki je osvojila že mnogo zlatih odličij in upokojeni teniški legendi Stefanie 

Graf in Andre Agassi, ki z znamko delita dve najpomembnejši vrednoti, to je eleganca in 

velikodušnost. Blagovna znamka Longines je poleg športa aktivno predana tudi dobrodelni 

dejavnosti. Obenem se zavzema za iskanje in odkrivanje novih športnih talentov, tako da, 

organizira različne turnirje za mlade upe (Longines 2017; Chronext 2017; Swatch group 

2016). 

Zapestne ure Longines, združujejo dolgoletne izkušnje, tradicijo in bogato dediščino, zato 

skozi leta ohranjajo vrednost. Izdelujejo jih iz vrhunskih materialov, so natančne in zanesljive 

ter vrhunsko estetsko dodelane. Longines izdeluje robustne športne modele, modele sodobnih 

oblik in luksuzne modele z diamanti (Francis & Gaye Jewellers 2017). V svoji ponudbi imajo 
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na voljo različne linije, in sicer: elegantno linijo, ki jo sestavljajo brezčasni in prefinjeni 

modeli vrhunskega dizajna, linijo na osnovi dolgoletne urarske tradicije, ki jo sestavljajo 

mehanske ure, ki so rezultat dolgoletne tradicije blagovne znamke, športno linijo, ki odraža 

posebno vez, ki jo je znamka Longines zgradila s svetom športa, sestavljajo jo tehnično 

dovršeni in elegantni modeli, linijo za jahače ter linijo, ki predstavlja dediščino znamke. 

Slednja je bila ustvarjena kot poklon prvotni eleganci in estetiki zgodovinskih modelov ročnih 

ur Longines, ki združuje prefinjenost preteklosti z visoko natančnimi sodobnimi tehnikami za 

izdelavo ročni ur (Longines 2017). 

Ure Longines sodijo v razred cenovno dostopnejših luksuznih ur. Cena se giblje od 500 do 

5000 eur. Nekateri historično pomembnejši modeli in prestižni modeli s posebnimi dodatki, 

kot so to diamanti in drugi kakovostnejši in dražji materiali, to vrednost krepko presegajo. 

Blagovna znamka Longines, ni tako prepoznavna v primerjavi z blagovno znamko Rolex in 

Omega. Ključni element, ki vpliva na prepoznavnost znamke Longines je njen logotip in ime. 

Ime znamke izvira iz imena posestva »Les Longines«, na katerem je bila zgrajena tovarna ur 

Longines in pomeni »dolgi travniki« (Chronext 2017). Velja za prvo in najstarejšo 

registrirano in zaščiteno blagovno znamko na svetu. Zato je logotip znamke »krilata peščena 

ura« eden najbolj prepoznavnih še danes. Sprva je bil logotip namenjen za označevanje 

pristnih ur Longines in s tem odvračanju ponarejevalcev. Sčasoma se je logotip Longines 

uveljavil kot simbol blagovne znamke, ki odraža odličnost izdelave in oblikovanja ročnih ur 

ter njeno bogato zgodovino kot enega najuglednejših švicarskih izdelovalcev ur (The Loupe 

2015). Zaradi tesne povezanosti blagovne znamke Longines s pionirji letalstva in razvojem na 

tem področju, je krilata peščena ura postala simbol poguma letalcev (Swatch Group 2016). 
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O VPLIVU BLAGOVNIH ZNAMK UR NA 

NAKUPNE ODLOČITVE POTROŠNIKOV V TRŽNEM SEGMENTU ROČNIH 

UR 

6.1 Predstavitev vzorca raziskave 

Raziskavo o vplivu blagovnih znamk ročnih ur smo izvedli s pomočjo anonimnega anketnega 

vprašalnika, ki smo ga izdelali s pomočjo spletnega orodja za anketiranje 1ka, ki je dostopen 

na spletni strani https://www.1ka.si/. Vabilo k spletni anketi smo posredovali preko različnih 

e-medijev, nekaj anketirancev smo pridobili na terenu, ankete smo nato ročno vnesli v spletni 

portal 1ka. Raziskava je potekala od 24. 4. 2017 do 24. 7. 2017. Vzorec populacije 

predstavljajo naključno izbrani potrošniki, ki so razpršeni po celotni Sloveniji. Nameravali 

smo anketirati okoli 50 ljudi, vendar se je na raziskavo odzvalo 296 anketirancev od tega, jih 

je 131 ustrezno rešilo vprašalnike, ki smo jih upoštevali pri analizi. Anketa je vsebovala 19 

vprašanj od tega 8 vprašanj zaprtega tipa, 7 vprašanj kombiniranega tipa in 4 demografska 

vprašanja. 

6.2 Izvedba raziskave 

Na podlagi analize pridobljenih podatkov smo s pomočjo grafičnih prikazov in opisov v 

nadaljevanju predstavili izsledke raziskave. 

 

Slika 11: Struktura anketirancev glede na uporabo ročne ure 

Slika 11 ponazarja strukturo anketirancev glede na uporabo ročne ure. Iz grafičnega prikaza je 

razvidno, da večina anketirancev, kar 93 %, nosi ročno uro, medtem ko ostalih 7 % vprašanih, 

ročne ure ne nosi. Iz tega sklepamo, da je uporaba ročnih ur v Sloveniji, kljub digitalni dobi, 

še vedno visoka. 
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Slika 12: Pogostost uporabe ročne ure 

Iz grafičnega prikaza (Slika 12) je razvidna stopnja pogostosti uporabe ročne ure. 78 % 

anketirancev nosi ročno uro vedno, 15 % anketirancev jo uporablja oziroma nosi občasno, 

7 % ročne ure ne uporablja.  

 

Slika 13: Seznanjenost anketirancev z blagovnimi znamkami ročnih ur 

Slika 13 prikazuje seznanjenost anketirancev z blagovnimi znamkami ročnih ur. Pri vprašanju 

je bilo možnih več odgovorov. Najbolj prepoznavna je po pričakovanjih blagovna znamka 

Rolex, ki jo pozna 98 % anketirancev, prav tako je močno prepoznavna blagovna znamka 

Omega, ki jo pozna 91 % vprašanih, sledi ji znamka Longines z 88 %, Tag Heuer s 86 % in 

Tissot s 85 %. 33 % anketirancev je navedlo tudi druge blagovne znamke ročnih ur, ki jih 

poznajo, iz tega lahko sklepamo, da anketirancem trg luksuznih in prestižnih ročnih ur ni tuj 

ter da lahko pričakujemo, da so v večini odgovori v anketnem vprašalniku realni in pristni ter 

temeljijo na poznavanju blagovnih znamk ročnih ur. Največkrat omenjene poznane blagovne 

znamke ročnih ur so bile še: Patek Philippe, Seiko, Hamilton, Panerai, A. Lange & Söhne, 

Breitling, IWC, Zenith, Vacheron Constantin ter Audemars Piguet. En anketiranec na 

vprašanje ni odgovoril. 
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Slika 14: Viri oglaševanja ročnih ur 

Iz Slike 14 je razvidno, da so anketiranci zasledili oglaševanje določenih blagovnih znamk 

ročnih ur v različnih medijih. Pri vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Največ 

anketirancev je oglas zasledilo na internetu, in sicer 87 %, velik delež 67 %, je za določeno 

blagovno znamko ročne ure izvedelo preko različnih revij, 64 % je informacijo prejelo s strani 

osebnih virov (sorodniki, znanci, prijatelji ..), 40 % preko oglasnih panojev, 36 % preko 

televizijskih oglasov in ostalih 8 % vprašanih preko radia. 9 % anketirancev je navedlo še 

druge vire informacij, s pomočjo katerih so izvedeli za določeno blagovno znamko ročne ure. 

Mednje sodijo: sejmi ur, strokovna literatura, služba in trgovine, specializirane za ročne ure. 

Dva anketiranca na zastavljeno vprašanje nista odgovorila. 

 

Slika 15: Pomembni dejavniki pri nakupu ročne ure 

Iz grafičnega prikaza (Slika 15) je razvidno, da pri nakupu ročne ure, igrajo pomembno vlogo 

določeni dejavniki, ki vplivajo na nakup. Pri vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Najbolj 

ključni dejavnik predstavlja kakovost z 88 %, sledi ji cena s 63 % in lastnosti ročne ure z 61 

%, pomembno vlogo igra tudi dizajn s 60 % in tehnična sestava z 59 %. Med pomembnejše 

dejavnike sodi tudi blagovna znamka s 54 %. Na izbor ročne ure vpliva tudi material s 46 %, 
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v manjši meri vplivata tudi dejavnika dostopnosti s 16 % in trend s 6 %. Druge navedbe 

dejavnikov, ki so jih dodatno podali anketiranci, so zasedle zadnje mesto s 4 % in 

predstavljajo naslednje dejavnike: ohranjanje vrednosti ure skozi čas, prestiž, zgodba in 

zgodovina blagovne znamke in tako imenovane komplikacije, to so zapletene funkcije ročne 

ure (npr. večni koledar, Turbillon). Tudi pri tem vprašanju se dva anketiranca nista opredelila. 

 

Slika 16: Pomembnost blagovne znamke pri nakupu 

Slika 16 prikazuje ovrednotenje pomembnosti blagovne znamke pri nakupu s strani 

anketirancev. Anketirance smo prosili, da s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice ocenijo, 

kako pomemben dejavnik jim predstavlja blagovna znamka, ko kupujejo ročno uro. Prva 

stopnja pomeni nepomembno, druga stopnja manj pomembno, tretja stopnja srednje 

pomembno, četrta stopnja pomembno in peta stopnja zelo pomembno. 28 % anketirancev je 

menilo, da je blagovna znamka zelo pomembna pri odločanju za nakup ročne ure, 37 % jih je 

menilo, da je blagovna znamka pomembna, 24 % anketirancem se je zdel ta dejavnik srednje 

pomemben, medtem, ko se je manj pomemben zdel 7 % anketirancem, 3 % jih je menilo, da 

je blagovna znamka nepomembna pri nakupni odločitvi. Glede zastavljenega vprašanja se 

niso opredelili štirje anketiranci. 

 

Slika 17: Povezanost cene in kvalitete 

Slika 17 prikazuje mnenje anketirancev glede povezave med ceno in kvaliteto. 78 % 

korespondentov je bilo mnenja, da sta cena in kvaliteta povezani, kar pomeni, da jih je večina 

menila, da višja cena pomeni boljšo kvaliteto izdelka in obratno. Nasprotno jih je 22 % 
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menilo, da kvaliteta ni odvisna od cene. Dva anketiranca na zastavljeno vprašanje nista 

odgovorila. 

 

Slika 18: Pripravljenost plačati več za izdelek blagovne znamke 

Iz zgornjega grafičnega prikaza (Slika 18) lahko razberemo, koliko anketirancev je za izdelek 

določene blagovne znamke, ki jim je všeč, bilo pripravljenih plačati več, ter koliko jih za to ni 

bilo pripravljeno odšteti več denarja. 82 % anketirancev bi bilo za znamko, ki jim je všeč, 

pripravljeno odšteti več denarja, medtem, ko 18 % za izdelek blagovne znamke ne bi plačali 

višje cene. Dva anketiranca na vprašanja nista odgovorila. 

 

Slika 19: Pomembnost kriterijev pri odločanju za blagovno znamko 

Slika 19 prikazuje skupino desetih kriterijev, ki so pomembni pri odločanju za blagovno 

znamko. Pri posameznem kriteriju so se anketiranci opredelili glede stopnje pomembnosti 

vsakega, s pomočjo 3-stopenjske Likartove lestvice. Prva stopnja pomeni, da določen kriterij 

ni pomemben, druga stopnja pomeni, da kriterij ni niti pomemben niti nepomemben, torej je 

do neke mere še vedno upoštevan pri odločanju za blagovno znamko, v tretjo stopnjo sodijo 

kriteriji, ki so zelo pomembni pri odločanju za blagovno znamko. 31 % anketirancev je 
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menilo, da je edinstvenost/drugačnost izdelka določene blagovne znamke zelo pomembna, 

49 % se jim je to zdelo srednje pomembno, 20 % vprašanih jih je menilo, da ta kriterij ni 

pomemben. Uveljavljenost na trgu oziroma prepoznavnost blagovne znamke je bila zelo 

pomembna 34 % anketiranim, za srednje pomembno je to označilo 46 % vprašanih, medtem, 

ko je bil ta kriterij nepomemben za 19 % anketiranih. Garancija za trajnost je bila zelo 

pomembna 64 % anketirancem, 27 % jih je menilo, da je to srednje pomembno, 9 % 

nepomembno. Povezanost izdelka z odmevnimi uspehi in dogodki (npr. športni, filmski, 

modni itd.) je kriterij, ki je bil zelo pomemben za 13 % vprašanih, srednje pomemben se je 

zdel 42 % vprašanim, 46 % je bil ta kriterij nepomemben, ko se odločajo za blagovno 

znamko. Med pomembnejše kriterije, ki so jih anketiranci upoštevali pri izboru blagovne 

znamke, sodi tudi zgodba, ki stoji za blagovno znamko, tako je ta kriterij, kot zelo pomemben 

označilo 50 % vprašanih, 36 % je bila zgodba, ki predstavlja blagovno znamko, srednje 

pomembna, ostalim 14 % ta kriterij ni bil pomemben. Čustveno – intelektualna privlačnost 

blagovne znamke, torej občutki, ki jih sproža znamka, in spomini, ki jih prebudi, je kriterij, ki 

je eden pomembnejših, 48 % vprašanim se je zdel zelo pomemben, 37 % je bil ta kriterij 

srednje pomemben, 14 % anketirancev je ta kriterij označilo kot nepomemben. Naslednji 

kriterij, ki igra določeno vlogo pri odločanju za znamko je, da izdelek ponuja dobro priložnost 

za naložbo. 22 % anketirancev je menilo, da je ta kriterij zelo pomemben, 44 % jih je menilo, 

da je omenjeni kriterij srednje pomemben, 34 % se jim je zdelo to nepomembno. Da blagovna 

znamka zagotavlja status, ugled ali položaj, se je zdelo zelo pomembno 23 % vprašanim, 38 

% jih je menilo, da je to srednje pomembno, za 39 % ta kriterij ni bil pomemben. Kriterij, da 

izdelek zagotavlja korist, je kot zelo pomembnega označilo 32 %, kot srednje pomembnega 

42 % vprašanih, kot nepomembnega pa ostalih 26 % anketiranih. Zadnji kriterij, izdelek 

zagotavlja nepozabno uporabniško izkušnjo, je 45 % anketirancev ocenilo kot zelo 

pomembno, 40 % kot srednje pomembno in 15 % kot nepomembno. Osem anketirancev se pri 

tem vprašanju ni opredelilo. 

 

Slika 20: Lastništvo določene blagovne znamke ročne ure 

Slika 20 prikazuje, koliko anketirancev je imetnikov določene blagovne znamke ročne ure. 

Zanimalo nas je, če so lastniki katere od naštetih, bolj prepoznavnih blagovnih znamk ročnih 
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ur, dodali smo tudi možnost, da sami navedejo drugo blagovno znamko ročne ure, katere 

lastniki so. Na izbiro je bila možnost, nisem lastnik nobene ročne ure. 39 % anketiranih so 

lastniki ročne ure znamke Omega, 24 % je imetnikov ročne ure znamke Tissot, 19 % 

vprašanih nosi ročno uro znamke Longines, 13 % je lastnikov ročne ure blagovne znamke 

Rolex, prav toliko, torej 13 % je imetnikov ročne ure Tag Heuer, 9 % je tistih, ki niso lastniki 

nobene ročne ure. 57 % anketiranih je navedlo druge blagovne znamke ročnih ur. Največkrat 

so bile navedene blagovne znamke Seiko, Certina, Zenith, Casio, IWC in Hamilton. Pri 

vprašanju je bilo možnih več odgovorov, ker je lahko posamezni anketiranec lastnik več 

blagovnih znamk ročnih ur, kar se vidi tudi pri seštevku posameznih odstotnih deležev, ki 

znaša 174 %, iz česar vidimo, da je precejšen del anketirancev lastnikov več ročnih ur 

določene blagovne znamke. Največ anketiranih nosi ure blagovne znamke Omega, kljub 

temu, da imajo druge, s strani anketirancev navedene znamke ur večji procentualni delež kot 

Omega, saj so korespondenti navedli veliko število drugih različnih blagovnih znamk, tudi 

več na enkrat, zato ne moremo natančno določiti procentnega deleža za posamezno blagovno 

znamko. Po številu navedb je jasno, da procentni delež nobene od dodatno navedenih znamk 

ne bi presegel procenta znamke Omega. Deset anketirancev se glede tega vprašanja ni 

opredelilo.  

 

Slika 21: Možne izbire blagovnih znamk za nadaljnji nakup nove ročne ure 

Slika 21 prikazuje, kakšne bi bile nadaljnje možne odločitve anketirancev glede izbora 
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blagovne znamke ročne ure v primeru, če bi danes kupovali novo ročno uro. Anketiranci so 

imeli na voljo različne možnosti blagovnih znamk ročnih ur, prav tako so imeli možnost, da 

sami navedejo blagovno znamko, ki predstavlja njihov možni izbor. Na voljo je bilo možnih 

več odgovorov. 54 % anketirancev bi se ob naslednjem nakupu verjetno odločilo za blagovno 

znamko Omega, 30 % bi izbralo blagovno znamko Seiko, 25 % anketirancev bi verjetno 

izbralo znamko Longines, 21 % blagovno znamko Patek Philippe, prav tako bi v možni izbor 

21 % anketirancev vključilo znamko Panerai, 20 % bi se jih odločilo za Audemars Piguet, 14 

% vprašanih za ročno uro znamke Tissot, 14 % bi jih v možni izbor uvrstilo znamko Tag 

Heuer, 12 % bi pri naslednjem nakupu verjetno izbrali Breguet, 12 % znamko Citizen, 7 % 

znamko Cartier, 7 % znamko Swatch, 5 % znamko Rado, 5 % Casio in 2 % blagovno znamko 

Fossil. 31 % korespondentov je navedlo tudi druge blagovne znamke, ki bi jih vključili v 

izbor, če bi danes kupovali ročno uro. Med največkrat omenjenimi so blagovne znamke 

Breitling, Zenith, Oris, Tudor, Nomos Glashütte, Hamilton, Jaeger le Coltre in A. Lange und 

Söhne. Iz rezultatov je razvidno, da bi se veliko anketiranih pri naslednjem nakupu odločalo 

med več blagovnimi znamkami ročnih ur. Na to vprašanje ni odgovorilo deset anketirancev. 

 

Slika 22: Ključni dejavniki vpliva na izbor blagovne znamke ročne ure 

Zgornji grafični prikaz (Slika 22) prikazuje ključne dejavnike, ki bi vplivali na izbor blagovne 

znamke ročne ure, ki so jo anketiranci navedli pri prejšnjem vprašanju. Tudi pri tem vprašanju 

je bilo možnih več odgovorov. 82 % anketirancev je menilo, da je ključni dejavnik, ki bi 

vplival na njihov izbor, kakovost, 59 % anketiranih je v pomembnejše dejavnike izbora 

vključilo dizajn, 40 % vprašancev je menilo, da bi na izbor vplivala blagovna znamka izdelka, 

22 % bi se jih za določeno ročno uro odločilo zaradi cene, 5 % anketirancem je bil pomemben 

trenutni trend, po katerem bi sprejeli odločitev, katero blagovno znamko ročne ure izbrati. 13 

% korespondentov je poleg ponujenih možnih dejavnikov navedlo tudi druge dejavnike, ki bi 

vplivali na odločitev glede blagovne znamke ročne ure. Tako so kot možne razloge navedli še: 

ohranjanje vrednosti, prestiž, uporabnost, tradicija, privlačnost, zgodba, lastnosti, unikatnost, 

tehnična dovršenost, kombinacija komplikacij, tehnične rešitve in funkcionalnost. Nekaj 

anketirancev je kot možni razlog navedlo, da bi se izbrana ročna ura določene blagovne 

znamke lepo podala k njihovi zbirki ročnih ur. Glede na to sklepamo, da je nekaj anketirancev 

zbirateljev ročnih ur. 
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Slika 23: Vpliv blagovne znamke na končno nakupno odločitev 

Iz Slike 23 lahko razberemo, koliko anketirancem se je zdela blagovna znamka ključni 

element, ki vpliva na njihovo nakupno odločitev in koliko jih meni, da blagovna znamka nima 

odločilnega vpliva. 57 % anketiranih je menilo, da blagovna znamka odločilno vpliva na 

njihovo nakupno odločitev, medtem, ko jih je 43 % menilo, da blagovna znamka nima 

odločilnega vpliva. Glede vprašanja se ni opredelilo 11 anketiranih. 

 

Slika 24: Odločitve glede nakupa ponaredka blagovne znamke ročne ure 

Iz zgornje Slike 24 je razvidno, da 88 % anketirancev ne bi nikoli kupilo ponaredka priznane 

blagovne znamke ročne ure, 8 % bi kupilo ponaredek, če bi bil le-ta res dober, 4 % 

anketirancev bi bilo pripravljenih kupiti ponaredek priznane blagovne znamke. Na vprašanje 

ni odgovorilo 11 anketirancev. 

 

Slika 25: Višina sredstev za namen nakupa nove ročne ure 
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Slika 25 prikazuje, koliko so bili anketiranci pripravljeni odšteti za novo ročno uro. 33 % 

anketirancev bi za novo uro odštelo od 1.500 do 5.000 eur, 24 % bi jih bilo pripravljeno 

odšteti od 100 do 1.500 eur, 22 % bi za novo ročno uro plačali od 5.000 do 15.000 eur, 14 % 

bi za novo uro odštelo do 100 eur, 6 % vprašanih bi za nakup nove ročne ure namenilo od 

15.000 do 30.000, 1 % bi jih odštelo tudi nad 30.000 eur. Na zastavljeno vprašanje ni 

odgovorilo enajst anketiranih. 

 

Slika 26: Struktura anketirancev po spolu 

Slika 26 ponazarja udeležbo anketirancev po spolu. Večino anketirancev, torej 84 % je bilo 

moškega spola, med tem ko 16 % predstavljajo ženske. Na vprašanje ni odgovorilo 12 

anketirancev.  

 

Slika 27: Struktura udeležencev po starosti 

Iz Slike 27 je razvidno, da je bila udeležba anketirancev z 49 % najvišja v starostnem razredu 

od 31 do 50 let, s 15 % ji sledi udeležba starostnega razreda od 26 do 30 let, tudi udeležba 

starostnega razreda od 20 do 25 let znaša 15 %, naslednji starostni razred, in sicer do 20 let, 

predstavlja 11 % anketiranih, 9 % je anketirancev starostnega razreda od 50 do 65 let, 

medtem, ko predstavniki starostnega razreda nad 65 let niso sodelovali pri anketnem 

vprašalniku. Pri tem vprašanju se ni opredelilo 13 anketirancev. 
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Slika 28: Osebni neto mesečni dohodek anketirancev 

Slika 28 prikazuje višino neto mesečnega dohodka anketirancev. Vrednost neto mesečnega 

dohodka 43 % anketiranih se giblje od 1.000 do 2.000 eur, 29 % anketiranih je označilo, da 

znaša višina njihovega neto mesečnega dohodka tam do 1.000 eur, 19 % vprašanih od 2.000 

do 3.000 eur, 5 % anketiranih ima več kot 4.000 eur neto mesečnega dohodka, 4 % jih je 

označilo, da njihov neto mesečni dohodek znaša od 3.000 do 4.000 eur. Na podlagi 

odgovorov na to vprašanje sklepamo, da nam je z raziskavo uspelo zajeti vse družbene 

razrede. Odgovora na to vprašanje se je vzdržalo 19 anketirancev. 

 

Slika 29: Zaposlitveni status anketirancev 

Slika 29 prikazuje strukturo korespondentov po zaposlitvenem statusu. 74 % anketiranih je 

zaposlenih, 20 % anketiranih predstavljajo dijaki in študenti, 3 % so navedli drugo vrsto 

zaposlitvenega statusa, in sicer: samozaposlen in lastna družba z omejeno odgovornostjo, 2 % 

vprašanih je brezposelnih, ostale 2 % anketirancev predstavljajo upokojenci. Glede vprašanja 

se ni opredelilo 14 anketirancev. 

6.3 Analiza rezultatov raziskave 

Pred izvedbo raziskave smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

H1: Blagovna znamka pomembno vpliva na nakupno odločitev potrošnikov pri nakupu ročnih 

ur.  

Raziskava je pokazala, da blagovna znamka predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na 

nakupno odločitev potrošnikov pri nakupu ročne ure. Do tega sklepa smo prišli na podlagi 
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odgovorov na vprašanje, kjer so se anketiranci opredelili glede njim pomembnih dejavnikov, 

pri nakupu nove ročne ure. Kot najpomembnejša je bila ocenjena kakovost, ki je bila 

pomembna kar 88 % vprašanih, sledila je cena s 63 %, lastnosti z 61 %, dizajn s 60 %, 

tehnična sestava z 59 %; blagovna znamka sicer ni bila na prvem mestu, vendar je bila s stani 

54 % anketiranih, torej več kot polovice, ocenjena kot pomemben dejavnik. Ostali dejavniki, 

ki vplivajo na nakup, so bili še material s 46 %, dostopnost s 16 %, trend s 6 %, nekaj 

anketirancev je navedlo tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na njihovo nakupno odločitev, 

kot so ohranjanje vrednosti, prestiž, zapletene funkcije ure, zgodba in zgodovina, ki jo lahko 

uvrstimo pod vpliv blagovne znamke, saj znamka predstavlja zgodbo in zgodovino izdelka. 

Na podlagi Likertove lestvice so se anketiranci opredelili tudi glede stopnje pomembnosti 

blagovne znamke. Kot zelo pomembno jo je označilo 28 % anketiranih, 37 % jih je menilo, da 

blagovna znamka predstavlja pomemben element pri odločanju za nakup nove ročne ure, 

srednje pomembna se je zdela 24 % vprašanim, medtem ko jih le 7 % menilo, da je blagovna 

znamka manj pomembna, 3 % jo je ocenilo kot nepomemben dejavnik. Po tem je razvidno, da 

je precej več kot polovica anketirancev blagovno znamko ocenila kot pomemben faktor, ki ga 

do neke mere upoštevajo pri nakupni odločitvi, saj jih skupaj le 10 % ta dejavnik označuje kot 

manj pomemben oziroma nepomemben. Anketirance smo vprašali, če menijo, da ima 

blagovna znamka odločilni vpliv na njihovo nakupno odločitev za nakup ročne ure. Rezultat 

je še enkrat pokazal na to, da blagovna znamka pomembno vpliva na nakupno odločitev 

potrošnikov, saj jih je bilo več kot polovica, torej 57 % mnenja, da ima blagovna znamka 

odločilni vpliv pri nakupu nove ročne ure, medtem, ko jih 43 % meni, da nima ključnega 

vpliva. Zastavljeno hipotezo lahko na podlagi navedenih dejstev potrdimo. 

6.4 Ugotovitve raziskovanja 

Na podlagi rezultatov raziskovanja smo prišli do različnih ugotovitev. Prva ugotovitev je, da 

kljub digitalni dobi, ki je prinesla pametne telefone in ure, večina anketirancev, kar 93 %, nosi 

ročno uro. Od tega jih 78 % nosi ročno uro vedno, 15 % občasno. Rezultati so pokazali, da 

anketiranci poznajo trg ročnih ur in kar nekaj luksuznih in prestižnih blagovnih znamk ročnih 

ur. Do takšnega zaključka smo prišli zaradi velike količine blagovnih znamk, ki so jih 

anketiranci navedli, kot tiste, ki jih še poznajo. Ugotovili smo, da je največ anketirancev za 

določeno blagovno znamko izvedelo preko interneta ali revij, kar kaže na zadostno 

oglaševanje preko navedenih medijev, čeprav menimo, da so posamezni anketiranci do 

informacij glede določene blagovne znamke prišli zaradi lastnega zanimanja in ne zaradi 

intenzivnosti oglaševanja posameznih urarskih hiš. Enega pomembnejših virov informacij, na 

podlagi odgovorov, predstavljajo medosebni viri. Naslednja ugotovitev, ki je rezultat 

raziskave je ta, da večina anketiranih meni, da sta cena in kvaliteta povezani, kar kaže na to, 

da anketiranci dražje izdelke, kot so ročne ure priznanih blagovnih znamk, ocenjujejo kot 

kvalitetnejše in obratno. Večina anketirancev je za blagovno znamko, ki izpolnjuje vse 

zahteve glede njim pomembnih kriterijev, pripravljenih plačati več. Pri izboru blagovne 
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znamke je pomembnih veliko kriterijev, po katerih posamezniki ocenijo, katera blagovna 

znamka jim najbolj ustreza. Na podlagi odgovorov anketirancev smo prišli do ugotovitev, da 

jim enega najpomembnejših dejavnikov pri izboru predstavlja zgodba, ki stoji za blagovno 

znamko. Zgodba znamke je tisto, kar si ljudje zapomnijo in nad čimer se navdušujejo. Iz 

rezultatov raziskave lahko sklepamo, da zgodba, ki predstavlja blagovno znamko, močno 

vpliva na izbor le-te pri nakupni odločitvi potrošnika. Še eden pomembnejših dejavnikov, ki 

vpliva na izbor, predstavlja garancija za trajnost, kar je povsem jasno, saj ljudje glede na 

visoko ceno lahko opravičeno pričakujejo kakovostne, trajne, precizne in prefinjene modele 

ročnih ur. Iz vidika nakupa ročne ure potrošnikom veliko priznanih in uveljavljenih blagovnih 

znamk ročnih ur zagotavlja garancijo, saj so mehanske ure, ki jih izdelujejo nekatere urarske 

hiše, brezčasni modeli, ki lahko preživijo več generacij. Med najpomembnejše dejavnike po 

pričakovanjih uvrščajo tudi čustveno – intelektualno privlačnost. Glede na to sklepamo, da 

imajo velik vpliv na nakupno odločitev pri nakupu ročne ure čustva oziroma občutki in 

spomini, ki jih zbuja ali povzroči, določena blagovna znamka. Blagovna znamka v tem 

primeru za posameznika dobi čustveno vrednost, zato se poveča možnost, da bo postal znamki 

zvest potrošnik. Med nepomemben kriterij pri izboru se je uvrstilo dejstvo, da je blagovna 

znamka, povezana z odmevnimi uspehi in dogodki, kar nas je presenetilo, saj smo pričakovali, 

da bo ta dejavnik eden pomembnejših, vendar lahko glede na odgovore rečemo, da je bolj kot 

marketinško komuniciranje, pomemben vpliv blagovne znamke, njene zgodovine in zgodbe, 

ki jo predstavlja. Ugotavljamo tudi, da anketiranci v večji meri ročne ure določene luksuzne 

ali prestižne blagovne znamke ne nosijo oziroma kupujejo zato, da bi uveljavili status, ugled 

ali pripadnost. Zanimalo nas je, če so anketiranci lastniki kakšne bolj priznane blagovne 

znamke ročne ure. Ugotovitve so nas zelo presenetile, saj se je izkazalo, da so nekateri 

anketiranci lastniki več ročnih ur tudi bolj prestižnih in luksuznih blagovnih znamk. Kljub 

temu jih je nekaj navedlo tudi znamke, ki so dostopnejše in ne sodijo v najvišji cenovni 

razred. Največ vprašanih ima v lasti ročno uro blagovne znamke Omega, tudi po odgovorih 

sodeč bi pri naslednjem možnem nakupu nove ročne ure, pri več kot polovici anketirancev, 

predstavljala glavno izbiro. Kot glavni razlogi za nakup naslednje ročne ure določene 

blagovne znamke so se izkazali: kakovost, dizajn in blagovna znamka. Cena presenetljivo 

nima tako velikega pomena, kar se ujema s podatkom glede višine sredstev, ki so jih za nakup 

nove ročne ure pripravljeni nameniti anketirani potrošniki. Raziskava je podala odgovor glede 

možnosti nakupa ponaredka priznane blagovne znamke, kjer se je izkazalo, da večina, torej 

88 % anketirancev ponaredka priznane blagovne znamke ne bi kupilo nikoli. Ugotavljamo, da 

potrošniki cenijo priznane blagovne znamke in da jim je važna pristnost, kakovost, tradicija in 

izdelava ročne ure. 

6.5 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Kljub težkemu obdobju, sredi katerega se je zaradi ekonomskih razmer poleg drugih znašla 

tudi urarska industrija, so napovedi za leto 2017 obetavnejše. Urarska industrija ima veliko 
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možnosti za izboljšave. 

Po besedah Adamsa (2016b), naj bi bila urarska industrija (z urarsko industrijo avtor misli 

predvsem na švicarske blagovne znamke, ki predstavljajo največji del trga) žrtev lastnega 

uspeha, saj naj bi se po njegovem mnenju predolgo upirali na trženje, kar je povzročilo, da 

niso uspeli prilagoditi svojih arhaičnih poslovnih modelov in izdelkov modernim časom. 

Kljub temu je industrija luksuznih in prestižnih ročnih ur tam, kjer je danes, predvsem zaradi 

trženja. Proizvajalci ur se zavedajo, da ljudje raje kupujejo ure znanih blagovnih znamk, zato 

si prizadevajo za čim širšo ozaveščenost oziroma prepoznavnost imena blagovne znamke, ki 

predstavlja glavno orodje trženja. V današnjem času bi morali v industriji luksuznih ur še več 

vlagati v trženje in ga izvajati bolj inteligentno, inovativno in organizirano, saj trenutno velja, 

da je njihovo trženje šibko in slabe kakovosti, zato ga morajo, če želijo izboljšati svoje 

rezultate, ponovno postaviti na prvo mesto svojega poslovnega delovanja. Trenutno trženje v 

industriji ur, ne razlaga točno, zakaj, naj bi ljudje odšteli tako veliko denarja za proizvod. Eno 

hitreje rastočih področij v urarski industriji so manjše blagovne znamke, katerih ure so 

proizvedene na Kitajskem, dele za ročno uro dobavljajo od dobaviteljev, ki proizvajajo dele 

tudi za luksuzne blagovne znamke. Te sicer proizvajajo bolj precizne in prefinjene modele 

ročnih ur, vendar novejše blagovne znamke na trg prihajajo s precej nižjimi cenami. Zato se 

mnogi potrošniki sprašujejo, zakaj toliko blagovnih znamk zaračunava toliko več denarja. 

Luksuzne blagovne znamke ročnih ur imajo sicer veliko razlogov, zakaj njihovi izdelki 

stanejo veliko, vendar tega s trženjem ne razložijo dobro. Tako morajo v urarski industriji, če 

želijo dosegati boljše rezultate, prilagoditi cenovne modele s pričakovanji potrošnikov in se 

začeti bolj zavedati konkurenčnosti trga. Edino področje, kjer se opazi rast trženja in 

trženjskega komuniciranja, so družabna omrežja, ki predstavljajo upanje blagovnim znamkam 

ročnih ur. Adams meni, da jim bo to zagotovilo nekaj uspeha, ampak ne bo poceni, obenem 

morajo spremeniti obstoječo uporabo trženja na družbenih omrežjih in več vlagati v 

kakovostne oglase in oglaševalske kampanje. Kakovostna trženjska sporočila se morajo 

usmeriti na pravo ciljno skupino možnih odjemalcev. Uporaba tehnik množičnega trženja tako 

ni pravi način, s katerim bi dosegli pravo ciljno skupino odjemalcev, ki si njihov ekskluzivni 

izdelek lahko privoščijo. Avtor meni, da bo močan trg pametnih ur pomenil močnejši trg 

luksuznih ur, saj če bo vedno več ljudi nosilo ročne ure, se bo posledično povečalo zanimanje 

za ta izdelek, hkrati se bo povečala tudi stopnja pozornosti za luksuzni segment ročnih ur s 

strani odjemalcev, ki si takšne ure lahko privoščijo, saj bodo z urami višjega ranga ljudje 

hoteli pokazati svoj status. Luksuzne ure ljudje ne kupujejo predvsem zaradi uporabnosti, saj 

so več kot le ura, so predmeti umetniške izdelave. Povezani so z zgodovino znamke, ki kroji 

zgodbo, ki je povezana z njihovo dediščino, tradicijo in izdelavo. Ljudje se navdušujejo nad 

takšnimi zgodbami, ki predstavljajo blagovno znamko. Da bi povečali zanimanje za izdelek, 

se morajo urarski proizvajalci s pravimi potrošniki povezati na pravi ravni in jim posredovati 

kakovostno sporočilo (Adams 2016b). Po nekaterih podatkih ambasadorji določene blagovne 

znamke v veliko primerih ne prinašajo pričakovanega učinka, zato je pomembno, da se 

industrija osredotoči na trženje preko družbenih omrežij in poskuša doseči, da potrošniki 
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predstavijo njihovo znamko na družabnem omrežju s posredovanjem slik ročnih ur v 

uporabniškem okolju, saj to pozitivno vpliva na podobo znamke, ročno uro pa postavi v 

življenjski slog, v katerega spada. To dosežejo s spodbujanjem potrošnikov, da preko 

družabnih omrežij z ostalimi delijo posnetke na podlagi izkušenj (Aaron 2016). Urarska 

industrija velja za tržno usmerjeno industrijo, zato je pomembno, da za trženje svoje blagovne 

znamke namenijo več sredstev in pozornosti (Adams 2016b). Nadaljevati morajo z 

izboljševanjem standarda »made in« oziroma »proizvedeno v«, saj izboljšuje kakovost in 

razkošnost urarske industrije. Podjetja bi se morala truditi, da bi zagotovila 100 % standard na 

način, da več delov proizvede v Švici, saj to predstavlja element diferenciacije, kar bi prineslo 

korist vsem ne glede na cenovni razred. Zato bi bilo potrebno oglaševati, označevati 

proizvode in ozaveščati potrošnike o tem standardu, saj so ljudje pripravljeni plačati več za 

izdelke, ki so v celoti švicarskega izvora (Aaron 2016). 

Poleg tega ima urarska industrija močno previsoke zaloge, tako naj bi bil obseg neprodanih 

ročnih ur na trgu šokantno visok, nekateri analitiki menijo celo, da naj bi 50 % vrednosti 

določenih blagovnih znamk predstavljala sredstva neprodanih inventarjev. Avtor Aaron 

(2016) pravi, da je večja količina zalog posledica zmanjšanja prodaje na trgu, zaradi 

kompleksnih zunanjih gospodarskih dejavnikov. Dolg cikel pretvorbe surovih materialov v 

denarna sredstva je rezultat velikih zalog, zmanjšanje in izboljšanje prometa zalog bi skrajšalo 

dolžino cikla, kar bi posledično izboljšalo dobičkonosnost. V nasprotnem primeru bi lahko 

visoke zaloge povzročile velike prihodnje izgube zaradi odpisov zalog ali odkupov. 

Posamezni urarski proizvajalci bi morali naredili nekaj korenitih sprememb in prilagoditi 

svoje zastarele distribucijske in cenovne modele, spremeniti sedanje sisteme za 

napovedovanje proizvodnje, zmanjšati obdobje zadrževanja zalog in količino zalog, pospešiti 

cikel pretvorbe gotovine in se hitro odzivati na spreminjajoče se signale povpraševanja, 

predvsem več vlagati v trženje lastne blagovne znamke na vseh področjih. Predvsem bi morali 

povečati in izboljšati učinkovitost spletnega trženja in prodaje, ki predstavlja prihodnost 

blagovnih znamk, saj se v današnjem času že vse odvija preko spleta (Adams 2016b; Aaron 

2016).  
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7 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in analizirali, kakšen vpliv imajo blagovne 

znamke ročnih ur na nakupno odločitev potrošnika. Raziskali in proučili smo vlogo in pomen 

marketinga in blagovne znamke, proučili smo tudi nakupno vedenje potrošnika in proces 

nakupnega odločanja. Raziskali in proučili smo značilnosti trga ročnih ur, delovanje in vpliv 

treh priznanih luksuznih in prestižnih blagovnih znamk Rolex, Omega in Longines. 

Na podlagi ugotovitev raziskovanja in preučevanja literature, smo prišli do zaključka, da ima 

marketing v današnjem času velik pomen in pomembno vlogo, če želijo biti podjetja uspešna 

na vedno konkurenčnejšem trgu, kjer imajo potrošniki vedno večjo izbiro. Z marketinškimi 

aktivnostmi podjetja vplivajo na nakupno odločanje potrošnikov, glavno orodje predstavlja 

blagovna znamka. Na nakupno odločanje sicer vpliva več dejavnikov med njimi so kulturni 

dejavniki, ki predstavljajo kulturo, vrednote in navade potrošnika, družbeni, ki se navezujejo 

na vpliv referenčnih skupin, osebni, ki se navezujejo na demografske značilnosti, osebnost, 

samopodobo, življenjski cikel in slog. Psihološki dejavniki se nanašajo na zaznavo, 

motivacijo, učenje, prepričanja in stališča. Vsi ti dejavniki imajo vpliv na proces nakupnega 

odločanja posameznika. Na koncu je za podjetja glavni cilj zadovoljen uporabnik.  

Blagovna znamka povzroča vpliv s svojo identiteto in značilnostmi ter privlači potrošnike, ki 

imajo podobne osebnostne lastnosti, kot jih s svojo osebnostjo izraža znamka. Pomembna je 

zgodba, ki predstavlja določeno blagovno znamko, saj prav to navdušuje potrošnike. 

Prisotnost blagovne znamke na različnih dogodkih (športnih, kulturnih ipd.) utrjuje njeno 

podobo in povečuje prepoznavnost znamke. Spoznali smo, da so pri blagovni znamki zelo 

pomembna čustva, ki jih le-ta sproža pri potrošniku.  

Zanimalo nas je, zakaj se ljudje odločajo za nakup dražje ure priznane blagovne znamke, 

kljub temu da imajo na trgu na voljo skoraj popolnoma enake in kakovostne ure manj 

priznanih znamk po nižji ceni. Tako smo ugotovili, da tisti ljudje, ki kupujejo ure luksuznih in 

prestižnih blagovnih znamk, ročne ure v osnovi ne kupujejo zaradi uporabnosti, temveč zato, 

ker blagovne znamke predstavljajo čustva ljudi in njihove dosežke. Moč nekaterih blagovnih 

znamk ročnih ur je torej v tem, da so z leti postale sinonim za ugled in status, kot je to znamka 

Rolex. Tako si ljudje ure kupujejo tudi takrat, ko zabeležijo določen uspeh v življenju in s tem 

nagradijo sebe ter drugim pokažejo, kaj so dosegli. Z določeno ročno uro priznane blagovne 

znamke lahko posameznik izrazi sebe in svoje vrednote, nekateri jih kupujejo tudi zato, da 

uveljavijo status ali zaradi želje po pripadnosti neki skupini. Za posameznika lahko ima tudi 

čustveno vrednost. Nekaj je tudi tistih navdušencev, ki predstavljajo najbolj zveste potrošnike 

ročnih ur priznanih blagovnih znamk, to so zbiratelji. Tako smo ugotovili, da bolj, kot je 

blagovna znamka močna, močnejša, je zvestoba potrošnikov, zato lahko trdimo, da ima 

blagovna znamka zelo pomemben vpliv na potrošnika in njegovo nakupno odločanje, kar 

velja tudi v urarski industriji, kjer je vpliv blagovne znamke še bolj opazen. 
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Na podlagi rezultatov raziskave smo prišli do zaključka, da anketirancem trg luksuznih in 

prestižnih ročih ur ni tuj ter da so nekateri lastniki tudi več priznanih blagovnih znamk ročnih 

ur. Med pomembnejše kriterije za izbor blagovne znamke zapestne ure so se uvrstili garancija 

za trajnost, zgodba, ki stoji za znamko in čustvena privlačnost blagovne znamke. Kot 

pomembne dejavnike, ki vplivajo na nakup, so anketiranci označili kakovost, ceno, lastnosti, 

tehnično sestavo, dizajn in blagovno znamko. Za več kot polovico anketiranih je bila 

blagovna znamka pomembna ali zelo pomembna pri nakupu nove ročne ure, prav tako jih je 

več kot polovica menila, da blagovna znamka odločilno vpliva na odločitev glede nakupa 

ročne ure. Velika večina anketiranih, ponaredka priznane znamke ne bi kupila, za izdelek 

priljubljene blagovne znamke je večina anketiranih pripravljenih plačati več. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni. Sem Petra Gubanec študentka UP Fakultete za management v Kopru. V okviru 

zaključne projektne naloge želim raziskati in preučiti, kakšen vpliv imajo blagovne znamke 

ročnih ur na nakupno odločitev potrošnika. Prosila bi vas za sodelovanje v anketnem 

vprašalniku, kar vam ne bo vzelo veliko časa. Za sodelovanje se vam zahvaljujem že vnaprej.  

Anketa je anonimna, zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo zaključne  

projektne naloge. 

 

1. Ali nosite ročno uro? 

 da 

 ne 

 

2. Kako pogosto nosite ročno uro? 

 vedno 

 občasno 

 ne nosim ročne ure 

 

3. Za katero od spodaj naštetih blagovnih znamk ročnih ur ste vsaj že slišali? 

Možnih je več odgovorov. 

 

 Rolex 

 Longines 

 Tissot 

 Tag Hauer 

 Omega 

 drugo, navedite:______________ 

 

4. Preko katerega medija ste izvedeli za te blagovne znamke ročnih ur? 

Možnih je več odgovorov. 

 

 televizija 

 radio 

 oglasni panoji 

 internet 

 revije 

 medosebni viri 

 drugo, navedite: ____________ 

 

  



Priloga 1 

 

5. Kaj vam je najbolj pomembno, ko kupujete ročno uro? 

Možnih je več odgovorov. 

 

 

6. Kako pomembna je za vas blagovna znamka, ko kupujete ročno uro?  

Prosim obkrožite. 

 

Ni pomembna - 1  2  3  4  5 - Zelo pomembna 

 

7. Ali menite, da sta cena in kvaliteta povezani? 

 da 

 ne 

 

8. Ali ste za izdelek blagovne znamke, ki vam je všeč, pripravljeni plačati več? 

 da 

 ne 

 

9. Kateri so vaši prevladujoči kriteriji pri odločanju za blagovno znamko? 

Prosim označite.  

1 - ni pomembno   2 - niti ni niti je pomembno   3 - zelo pomembno 

 

  

 kakovost 

 blagovna znamka 

 cena 

 dizajn 

 dostopnost 

 trend 

 lastnosti (vodoodpornost, berljivost, natančnost, itd.) 

 material 

 tehnična sestava 

 drugo, navedite:______________ 

Kriteriji 1 2 3 

Edinstvenost/drugačnost ⃝ ⃝ ⃝ 

Uveljavljenost na trgu/prepoznavnost ⃝ ⃝ ⃝ 

Garancija na trajnost ⃝ ⃝ ⃝ 

Izdelek je povezan z odmevnimi uspehi in dogodki  

(npr. športni, filmski, modni) 
⃝ ⃝ ⃝ 

Dobra zgodba, ki stoji za samo blagovno znamko ⃝ ⃝ ⃝ 

Čustveno - intelektualna privlačnost ⃝ ⃝ ⃝ 

Izdelek ponuja dobro priložnost za naložbo ⃝ ⃝ ⃝ 

Zagotavlja status, ogled, pripadnost ⃝ ⃝ ⃝ 

Zagotavlja korist ⃝ ⃝ ⃝ 

Zagotavlja nepozabno uporabniško izkušnjo ⃝ ⃝ ⃝ 
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10. Ali ste lastnik katere od naštetih blagovnih znamk ročnih ur? 

  Možnih je več odgovorov. 

 

 Rolex 

 Longines 

 Tissot 

 Tag Hauer 

 Omega 

 drugo, navedite:_______________ 

 

11. Za katero blagovno znamko ure bi se odločili, če bi danes kupovali novo ročno uro? 

Možnih je več odgovorov. 

 

12. Zakaj bi se odločili za nakup prav ročne ure te izbrane blagovne znamke? 

  Možnih je več odgovorov. 

 

 trend 

 cena  

 blagovna znamka 

 kakovost 

 dizajn 

 drugo, navedite:______________ 

 

13. Ali menite, da blagovna znamka odločilno vpliva na vašo končno odločitev za nakup 

ročne ure? 

 da 

 ne  

 

14. Ali bi kupili ponaredek priznane blagovne znamke ročne ure? 

 da 

 ne, nikoli 

 da, če bi bil ponaredek res dober 

 

 Rolex 

 Longines 

 Tissot 

 Tag Hauer 

 Omega 

 Swatch 

 Audemars Piguet 

 Patek Philippe 

 Rado 

 Citizen 

 Panerai 

 Breguet 

 Fossil 

 Casio  

 Cartier 

 Seiko 

 drugo, navedite: 

_______________ 
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15. Koliko ste pripravljeni odšteti za nakup nove ročne ure? 

 do 100 EUR 

 od 100 - 1500 EUR 

 od 1500 - 5000 EUR 

 od 5000 - 15000 EUR 

 od 15000 - 30000 EUR 

 nad 30000 EUR 

 

16. Spol 

 moški 

 ženski 

 

17. Starost 

 do 20 let 

 od 20-25 let 

 od 26-30 let 

 od 31-50 let 

 od 50-65 let 

 nad 65 let 

 

18. Vaš osebni neto mesečni dohodek znaša 

 do 1000 eur 

 od 1000 do 2000 eur 

 od 2000 do 3000 eur 

 od 3000 do 4000 eur 

 od 4000 eur naprej 

 

19. Vaš zaposlitveni status 

 dijak/ študent 

 brezposeln 

 zaposlen 

 upokojenec 

 drugo, navedite:______________ 

 

Hvala za sodelovanje. 


