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POVZETEK 

Kozmetična industrija je v vse večjem porastu in postaja nadvse priljubljena med porabniki. Za 

tovrstno industrijo je izjemno pomembno marketinško komuniciranje, saj je na trgu zelo veliko 

konkurence, ki ponuja skoraj iste ali podobne izdelke. V zaključni projektni nalogi smo 

raziskovali strategijo marketinškega komuniciranja podjetja Kozmetika Afrodita. Ugotovili 

smo, da Kozmetika Afrodita aktivno uporablja skoraj vse elemente marketinškega 

komuniciranja, zato podjetje uspešno posluje, v zadnjem času pa povečuje tudi aktivnosti 

digitalnega marketinškega komuniciranja.  

Ključne besede: marketinško komuniciranje, strategija, podjetje Kozmetika Afrodita. 

ABSTRACT 

Cosmetics industry is increasingly considerably, and it is becoming very popular among 

consumers. A very important aspect of cosmetics industry is marketing communication, as there 

are numerous competitors in the market, which offer the same or similar products. In this final 

project paper, we studied the marketing communication strategy of the Afrodita Cosmetics 

company. We determined that the Afrodita Cosmetics company actively employs almost all 

elements of marketing communication, which is why it conducts business successfully. Lately, 

it has also been engaging in activities in the field of digital marketing communication. 

Keywords: marketing communication, strategy, the Afrodita Cosmetics company. 
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1 UVOD 

Podjetja morajo za preživetje in dolgoročen obstoj na trgu nenehno spremljati dogajanje na trgu 

in v podjetju. Hitrost sprememb narašča, spremljanje in odzivanje nanje pa je ena izmed 

ključnih nalog tržnikov v podjetju (Konečnik Ruzzier 2011, 50; Vukasović 2012, 61). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Trženje je prisotno v dejavnostih, ki jih podjetje načrtuje in izvaja za spodbujanje nakupa 

izdelka ali storitve. Je neke vrste disciplina, ki vključuje vse ukrepe, s katerimi bi podjetje 

pritegnilo čim več kupcev in z njimi z njimi ostalo v stiku (Twin 2020). 

Trženje lahko definiramo kot proces načrtovanja, snovanja in ponudbe izdelkov na trgu, 

določanja ustreznih tržnih poti, določanja pogojev pri menjavi izdelkov in trženjskega 

komuniciranja, pri katerem izvajalci trženjskega komuniciranja zadovoljijo pričakovanja ciljnih 

skupin (Kotler 1998; Vukasovič in Jagodič 2017, 14; Juretič 2020, 1).  

Kotler (2004, 3) navaja: »Ena najkrajših definicij trženja je dobičkonosno zadovoljevanje 

potreb.«  

Hitri življenjski slog in nova ekonomija v 21. stoletju sta bistveno vplivala na razvoj trženja in 

na oblikovanje trženjskih strategij. Ciljne skupine oziroma porabniki imajo vedno večjo moč, 

saj se način življenja in prehranjevanja nenehno spreminja (Vukasović 2012, 61). 

Vukasovićeva (2012, 18) ugotavlja: »V tako spremenjenih razmerah delovanja je glavni 

element rasti podjetij znanje: poznavanje porabnikov, konkurence, trgov in trendov na eni strani 

ter obvladovanje sodobnih trženjskih principov in praks na drugi.« 

Splet trženjskih komunikacij je sestavljen iz naslednjih glavnih dejavnosti (Kotler 1998, 596, 

Juretič 2020, 1):  

− odnosi z javnostmi in publiciteta: programi za promocijo in ohranjanje podobe izdelka;  

− pospeševanje prodaje: kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa in nakupa izdelkov 

ali storitev; 

− osebna prodaja: osebni stik z enim ali več možnimi kupci; 

− oglaševanje: vse neosebne oblike promocijske zamisli, dobrin ali storitev, ki jih plača znan 

plačnik.  

Trženje lahko razumemo kot orodje, s katerim si pomagamo ustvariti podjetje, blagovna 

znamka pa je pristop k doseganju ciljne skupine. Blagovna znamka je eden izmed glavnih 

gradnikov tržne strategije in mora biti jasno zasnovana, saj gre za prepoznavanje osebnosti 

podjetja (Berg 2020). 
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Globalni trg se zelo hitro spreminja in v njem vlada vedno večja in močnejša konkurenca. 

Podjetja se morajo boriti s poslovanjem v nepredvidljivem okolju, na poti do zastavljenega cilja 

pa se srečajo z veliko preprekami in ovirami (Juretič 2020, 2). 

Ženske se že več desetletij trudijo doseči lepotni ritual in popolni videz. Iz svoje dane zunanjosti 

hočejo narediti le najboljše. Do uresničitve njihovega cilja jim pomagajo različni kozmetični 

izdelki, tako negovalni kot dekorativni. S spreminjanjem generacij se je zelo spremenila tudi 

skrb za kožo. Nagel razvoj kozmetične industrije se je začel ob koncu 19. stoletja.  

V svetu kozmetične industrije se odpirajo novi prodajni trgi in trendi lepotne industrije, na 

katero vplivajo različni vidiki zdravstvene industrije (Vidmar 2006). 

Veliko vlogo v kozmetični industriji ima potrošnik. Za nakup se odloči na podlagi zunanjih 

dražljajev. Od potrošnika je odvisno, ali bo opravil nakup na podlagi zunanjih dražljajev. Nakup 

izdelka je odvisen še od kje, kdaj, kako in od koga bo potrošnik kupil blago ali prejel storitev 

ter od njegovih potreb (iPROM 2021).  

Pri pregledu literature o marketinški strategiji kozmetičnih podjetij na slovenskem trgu smo 

ugotovili, da na področju marketinških aktivnosti kozmetičnega podjetja ni bilo izvedenih 

veliko raziskav. Kozmetika Afrodita je podjetje, ki ima svojo lastno strategijo poslovanja in je 

tudi zelo prepoznavna blagovna znamka. Podjetje se nahaja v Rogaški Slatini, ki je prestižen 

zdraviliški kraj (Kozmetika Afrodita 2021a). Kljub veliki konkurenci v kozmetični panogi se v 

podjetju vsako leto trudijo proizvesti 50 novih različnih izdelkov (Kozmetika Afrodita 2021b). 

Podjetje posluje na 22 tujih trgih in oskrbuje več kot 40.000 prodajnih mest. Njegovi kakovosti 

zaupa 19.200 kozmetičnih salonov, centrov spa in velnesov po svetu. Zaradi spletne trgovine 

prodirajo tudi na nove trge v Evropski uniji in izven nje (Kozmetika Afrodita 2021c).  

Ker ni veliko podatkov o raziskavah na tem področju, smo se odločili, da v projektni nalogi 

raziščemo in proučimo marketinško komunikacijske aktivnosti, ki jih izvaja podjetje 

Kozmetika Afrodita, in kako te vplivajo na njegovo poslovanje. Na osnovi rezultatov raziskave 

smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovanje kozmetičnega podjetja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge  

Namen zaključne projektne naloge je bil proučiti in raziskati strategijo marketinškega 

komuniciranja kozmetičnega podjetja Kozmetika Afrodita na slovenskem trgu. Na osnovi 

rezultatov raziskave smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovanje proučevanega 

podjetja.  

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

− predstaviti pomen marketinga, marketinškega komuniciranja in blagovne znamke za 
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poslovanje podjetja, 

− predstaviti značilnosti kozmetične industrije, 

− predstaviti poslovanje slovenskega podjetja Kozmetika Afrodita, 

− raziskati, opredeliti in proučiti aktivnosti marketinškega komuniciranja slovenskega 

podjetja Kozmetika Afrodita, 

− na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovanje 

proučevanega podjetja. 

1.3 Metode raziskovanja  

V zaključni projektni nalogi smo uporabili več metod raziskovanja, in sicer metodo opisovanja 

ali deskripcije, metodo povzemanja ali kompilacije, metodo študije primera, metodo analize in 

metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje:  

Kakšne aktivnosti marketinškega komuniciranja izvaja podjetje Kozmetika Afrodita in kako te 

vplivajo na njegovo poslovanje?  

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico podjetja 

Kozmetika Afrodita, gospo Judito Železnik, ki je odgovorna za prodajo in marketing. Z 

izvedeno raziskavo smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

1.4 Predpostavke in omejitve  

− Predpostavljali smo, da je Kozmetika Afrodita uspešno slovensko podjetje. 

− Predpostavljali smo, da je marketinško komuniciranje pomembno za uspešno poslovanje 

podjetja. 

− Predpostavljali smo, da je uveljavljena blagovna znamka pomemben element za uspešno 

poslovanje podjetja. 

Omejitve pri raziskavi: 

− omejen dostop do vseh potrebnih informacij o poslovanja podjetja Kozmetika Afrodita,  

− iskrenost odgovorov pri intervjuju. 
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2 MARKETING  

Marketing pogosto nadomešča izraz trženje. Ker si številni avtorji niso enotni glede prvega 

pojava trženja, so njegov začetek postavili že v čas človeštva. Trženje je mlada veda in 

obravnava skupek aktivnosti ali pa razvoj miselne naravnanosti. V petdesetih letih prejšnjega 

stoletja so se ameriški managerji spoprijemali s prvimi trženjskimi oprijemi, pri čemer so 

poudarjali pomen dolgoročnih odnosov med obema stranema, in sicer med stranko in 

podjetjem. Trženje se je najprej razvilo v Združenih državah Amerike, kasneje pa še v Evropi, 

kar je posledica prestrukturiranja v potrošnji in proizvodnji. Trženje se je pri nas začelo 

uveljavljati s pritokom tujega denarja v šestdesetih letih. 

V sodobnem času ni podjetja, ki se ne bi ukvarjalo s trženjskimi funkcijami. Trženjske funkcije 

uporabljajo tako rekoč vsi strokovnih udeleženci v strokovnih dejavnosti. 

Hitri ritem življenja, spremembe v okolju, spremembe v načinu življenja in prehranjevanja, 

nenehna visoka pričakovanja, zahteve po novih izdelkih ter konkurenca od podjetja zahtevajo 

neprestano spremljanje dogajanja na trgu . V takšnih razmerah je v podjetjih ključno znanje, ki 

obsega poznavanje konkurence, trga in trendov ter obvladovanje sodobnih tržnih načel. V 21. 

stoletju je izpostavljen trženjski način razmišljanja, od podjetij pa se zahteva, da ga nadgradijo 

in izpopolnijo (Vukasović in Jagodič 2017, 13). 

2.1 Vloga in pomen marketinga  

Vsak trženjski način razmišljanja ima vpliv na vse funkcije v podjetju. Uporabljajo ga namreč 

vsi podjetniki, saj se okolje, v katerem sodelujejo podjetja, zelo spreminjajo (Vukasović 2012, 

18). Zaradi nenehnega spreminjanja trga in prilagajanja na določene situacije je bil v 21. stoletju 

pomembno izpostavljen trženjski način razmišljanja. Trženje ni samo skupek poslovnih 

dejavnosti v povezavi s končnimi porabniki, niti ni samo prodaja in oglaševanje. V podjetju je 

trženje več kot samo ena poslovna funkcija. Trdimo lahko, da je to način razmišljanja 

(Vukasović 2012, 19). Trženje so vsa dejanja, ki jih podjetje naredi z namenom, da doseže 

občinstvo oziroma kupce s svojim sporočilom (Forsey 2021). 

Vukasović (2012, 13) ugotavlja: »Najenostavneje definiramo trženje kot proces načrtovanja, 

snovanja in ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja 

ustreznih tržnih poti in tržnega komuniciranja, z namenom da se s ciljnimi skupinami ustvari 

taka menjava, ki zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja.«  

Ena od značilnosti trženja je ta, da imamo na eni strani porabnike, na drugi pa ponudnike. 

Porabniki imajo svoje želje in potrebe, ponudniki pa želijo te želje uresničiti in porabnike 

zadovoljiti. Med njimi se splete proces menjave s koristnostjo. Porabnik bo zadovoljen, 

ponudnik pa bo pridobil dobiček (Konečnik Ruzzier 2011, 4; Vukasović in Jagodič 2017, 14).  
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Glede na managersko opredelitev je trženje pogosto opisano kot umetnost prodajanja izdelkov. 

Za opis trženja je velikokrat uporabljena ledena gora, s pojasnilom, da je vrh ledene gore 

prodaja, pot do ledene gore pa trženjski način razmišljanja. Vedeti moramo, kateri izdelki so 

tisti izdelki, ki bi jih porabniki kupili brez napora, ponudniki pa morajo takšen izdelek priskrbeti 

(Konečnik Ruzzier 2011, 4; Vukasović in Jagodič 2017, 15). 

Zaradi vse večjih sprememb v okolju in želja potrošnikov ima tržnik pomembno vlogo, da 

pravočasno odreagira na dano spremembo, se nanjo prilagodi in jo povsem izkoristi. Hitrost 

sprememb narašča, spremljanje in odzivanje nanje pa je ena izmed ključnih aktivnosti tržnikov 

(Konečnik Ruzzier 2011, 50; Vukasovič 2012, 61). 

Naloga tržnikov ni samo spremljanje prihajajočih trendov, temveč tudi spremljanje dejavnikov 

v makrookolju, na podlagi katerih je možno oceniti priložnosti in nevarnosti podjetja v 

prihodnosti (Vukasovič 2012, 73). 

2.2 Marketinški splet 

Podjetja so že od nekdaj uporabljala marketinška orodja za promocijo in prodajo svojih 

izdelkov in storitev. Marketinški splet je bil uveden sredi 20. stoletja. Izraz je bil prvič 

uporabljen leta 1953 v nagovoru Ameriškemu marketinškemu združenju, v katerem je profesor 

s Harvarda in strokovnjak Neil Bordon opisal, kako izvesti uspešen načrt trženja. 

Od leta 1953 so se elementi trženja nekoliko spreminjali, predvsem zaradi nove tehnologije in 

drugih sprememb v okolju. Upoštevanje teh elementov tržne kombinacije lahko podjetju 

omogoči uspeh na vseh ravneh.  

Elementi trženja lahko podjetju pomagajo pri: 

− razvijanju njegovih prednosti in omejevanju slabosti, 

− doseganju večje konkurenčnosti in prilagodljivosti na trgu, 

− donosnem sodelovanju med oddelki in partnerji. 

 

Slika 1: Trženjski splet izdelka 

Vir: Vukasović in Jagodič 2017, 21. 

Marketinški splet je kombinacija vseh tržnih orodij, ki jih podjetje uporablja za prodajo 
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izdelkov in storitev svojim ciljnim kupcem (Lake 2021).  

Lahko ga imenujemo tudi trženjski splet. Podjetje mora dobro nadzirati, med seboj povezovati 

in uporabljati trženjske strategije, da bi doseglo večjo prepoznavnost na trgu in s tem tudi 

prodajo svojih izdelkov oziroma storitev, namenjenih ciljni skupini. Trženjski splet je sestavljen 

iz elementov 4P, in sicer: izdelka, cene, tržne poti in oglaševanja. Kasneje so k temu sistemu 

dodali še 3P: ljudi, postopke in fizične dokaze (Vukasović 2012, 260). 

Za lažje razumevanje trženjskega spleta smo v nadaljevanju opisali vsak element trženjskega 

spleta posebej.  

Izdelek 

Osnova trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja dobro ponudbo na trgu. To pomeni, da mora 

izdelek imeti dovršeno kakovost, obliko, lastnosti, vključno z embaliranjem in opremljanjem 

izdelka z blagovno znamko (Vukasovič 2012, 260). 

Kotler navaja: »Izdelek je lahko karkoli, kar je mogoče ponuditi na trgu, da zadovoljimo neko 

potrebo ali željo. Izdelki, ki jih tržimo, vključujejo fizične izdelke, storitve, doživetja, dogodke, 

osebo, kraje, premoženja, organizacije, informacije ali ideje« (Kotler 2004, 407; Bašanović 

2013, 12). 

V literaturi smo zasledili, da lahko izdelek pojmujemo tudi kot celoto otipljivih snovi, stvari in 

fizičnih sestavin ter kot celoto neotipljivih sestavin, kot so dejanja, storitve in aktivnosti, ki 

ponujajo porabniku družbene, funkcionalne in psihološke koristi (Gabrijan in Snoj 1994, 175; 

Kotler 1998, 99–100; Snoj, Pisnik Korda in Mumel 2004, 11; Kotler idr. 2001, 456–469; 

Vukasović in Jagodič, 2017, 111). Najpomembnejša vrednost izdelka je zadovoljiti 

uporabnikovo specifično potrebo. Za porabnika je pomembna tudi njegova uporabnost in 

nastali strošek (Vukasović in Jagodič 2017, 111). 

Za boljšo predstavitev izdelka s trženjskega zornega kota moramo o izdelku razmišljati kot o 

sestavljenem skupku vrednosti. Ko načrtujemo izdelek oziroma storitev, moramo biti pozorni 

na štiri ravni izdelka, ki jih imenujemo tudi čebulni koncept. V čebulnem konceptu so ravni 

izdelka, ki prikazujejo njegovo delovanje, sestavine in rezultate tega delovanja (Vukasović in 

Jagodič 2017, 111). 

Čebulni koncept izdelka vsebuje naslednje ravni: 

− osnovni izdelek je raven, ki vsebuje sestavine, ki so potrebne za obstoj, rezultate in njihovo 

delovanje. Kotler idr. (2001) so takšno raven poimenovali tudi jedro izdelka; 

− tretja raven izdelka je pričakovani izdelek, pri katerem porabniki pričakujejo niz lastnosti 

in pogojev ter z njimi tudi soglašajo; 

−  raven ,ki je v današnjih časih najbolj poudarjena in za katero je najbolj značilna 

konkurenčnost , je razširjeni izdelek, saj se ponudba razlikuje od že obstoječih ponudb 
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konkurence. Menedžer trženja vodi razširitev izdelka in mora opazovati celoten sistem 

porabe porabnikov. Za uspešno trženje izdelka je treba prepoznati načine, kako zadovoljiti 

porabnikove želje in potrebe; 

− potencialni izdelek ponazarja možen razvoj izdelka v prihodnosti z vsemi možnimi 

spremembami in izboljšavami, razširjeni izdelek pa prikazuje razvoj izdelka danes (Kotler 

1998, 432–433; Logman 1997, 40; Vukasović in Jagodič 2017, 112). 

Cena 

Vukovič in Završnik (2010, 86) prodajno ceno opredelita kot »vsoto denarja, ki jo mora 

porabnik plačati za izdelek in storitev.«  

Konkurenca, ponudba in povpraševanje vplivajo na ceno in kako se bo ta oblikovala. Ceno je 

mogoče zelo hitro spremeniti in je najprožnejša prvina trženjskega spleta. Zaradi hitrega 

spreminjanja okolja in konkurence je to za nekatera podjetja lahko velik problem. Cena se ne 

spreminja glede na različne artikle izdelka, temveč glede na tržne segmente in nakupovalne 

okoliščine. Podjetja se preveč osredotočajo na stroške in cene se ne spreminjajo dovolj pogosto, 

da bi lahko izkoristili spremembe na trgu (Šoštar 2006, 16; Bašanović 2013, 10). 

Cena prinaša podjetju prihodek in ne stroškov. Spremenljivo okolje in nepremišljene 

spremembe pri oblikovanju cen so lahko prenagle in neustrezne. Za spreminjanje in določanja 

cen je potreben strateški pristop. V različnih raziskavah dokazujejo, da višja ko je postavljena 

cena, večja je zaznana kakovost izdelka (Devetak 2007, 128–130; Konečnik Ruzzier 2011, 

178–180, Vukasovič 2012, 212–213, Vukovič in Završnik 2010, 86; Juretič 2020, 7–8). 

Cena najpogosteje zajema tudi naslednje prvine (Devetak 2007, 128–129; Juretič 2020, 8): 

− dobiček, 

− fiksne elemente, 

− splošne stroške poslovanja, 

− stroške elementov pospeševanja in promocija prodaje, 

− stroške elementov posameznih operacij, 

− stroške, ki se nanašajo na tržno distribucijo izdelka. 

Za podjetja je pomembna prodajna cena, ki pa ni vezana samo na trenutno poslovanje podjetja. 

Pri načrtovanju razvoja izdelka oziroma storitve mora podjetje predvideti prodajno ceno za 

izdelke oziroma storitev. Višina in prodajna cena sta odvisni od tega, v kateri tržni strukturi 

podjetje deluje (Šoštar 2006,16; Bašanović 2013, 16). 
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Trženjske poti 

Pot, po kateri izdelek potuje od proizvajalca do kupca, imenujemo trženjska pot ali distribucija 

izdelka. Da izdelek pripotuje do kupca, so potrebne številne medsebojne povezave podjetij. 

Trženjske poti so različne; lahko so posredne (distributerji, uvozniki, trgovske verige) ali 

neposredne (osebni stik, poštar, elektronska oblika), odvisne pa so od števila posrednikov. Več 

ko je tržnih poti, višja je cena izdelka na policah.  

Različne raziskave so pokazale veliko povezavo med distribucijo, zaznavno vrednostjo 

blagovne znamke in zadovoljstvom porabnikov. Stalna prisotnost izdelka na policah pomeni, 

da kupec za iskanje tega izdelka porabi manj časa. Večja prisotnost izdelka je tudi dober način 

oglaševanja. Porabniki so zadovoljni, če so njihovi priljubljeni izdelki neprekinjeno na policah, 

in to jim prinaša zadovoljstvo; če tega izdelka ni na trgovskih policah, pa to povzroči nejevoljo 

in nezadovoljstvo strank. Na srednji ali dolgi rok primanjkljaj pomeni negativen vpliv na 

blagovno znamko in dvom vanjo (Cravens 1982, 264–266; Vukasović in Jagodič 2017, 126). 

Oglaševanje 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, proizvodov ali 

storitev za znanega naročnika. Med vrste oglaševanja spadajo pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostmi, osebna prodaja, neposredno trženje, elektronsko trženje in trženje od ust do ust.  

Cilj oglaševanja je ozaveščanje kupca o izdelku in blagovni znamki ter vzpodbujanje namere 

nakupa. Zelo pomembno je širjenje informacij o izdelkih, idejah podjetja, storitvah in drugih 

procesih. Vsako podjetje si mora najprej zastaviti vprašanje, s kom in kako naj komunicira ter 

kako pogosto, da bo kupec zaznal izdelek oziroma storitev in bo nakup opravil pri njem in ne 

pri konkurenci. Če se bo kupec odločil za naš izdelek in bo postal lojalen naši blagovni znamki 

in ne konkurenci, nam na trgu lahko uspe (Potočnik 2002, 302–303; Vukasović in Jagodič 2017, 

131). 

Podjetje mora izbrati pravi način komunikacije, da doseže dvig stopnje zvestobe porabnikov in 

vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka. Za uspešno oglaševanje je treba upoštevati 

tudi nekatera pravila. Glede na nekatera izmed mora oglaševanje (Konečnik Ruzzier 2011, 211; 

Vukasović in Jagodič, 2017, 131–132): 

− biti usklajeno z osnovno strategijo podjetja, 

− biti stroškovno učinkovito, 

− biti inovativno, 

− biti ustrezno prilagojeno glede na ciljno skupino in medij oglaševanja, 

− ustvarjati razliko med oglaševanim izdelkom in konkurentom, 

− imeti pozitiven vpliv na interesne skupine podjetja. 
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V trženjski splet, ki je povezan tudi s storitvami, se uvrščajo procesi in postopki, ljudje in 

fizično okolje ter dokazi. 

Procesi in postopki 

Pri izvajanju različnih storitev je zelo pomembna izobraženost kadra. Porabniki se bodo vračali 

k storitvam, če bodo z njimi zadovoljni. Če želi kader doseči poslovne uspehe, mora 

medsebojno sodelovati in opravljati timsko delo (Devetak 2007, 186–187; Juretič 2020, 9). 

Ljudje 

Podjetja za izvajanje storitev potrebujejo zaposlene, ki so strokovno usposobljeni za delovno 

mesto, na katerem se izvajajo storitve. Zelo pomemben je odnos prodajalec – porabnik, ki je 

vzpostavljen skozi celoten proces prodaje. Podjetja si morajo pridobiti zaupanje porabnika in 

za stik z njimi pooblastiti primerne zaposlene, ki bodo izvedli postopek, ki je ustrezen z vidika 

komuniciranja in aktivnosti procesov (Vukasović in Jagodič 2017, 149). 

 

Slika 2: Trženjski splet za storitve 

Vir: Vukasović in Jagodič 2017, 21. 

Fizično okolje in dokazi 

Vsi postopki se izvajajo v fizičnem okolju, v katerem se morajo porabniki počutiti udobno in 

imeti zaupanje v ponudnika. Fizično okolje mora biti za porabnika ustrezno urejeno in 

opremljeno (Radonjič 1995, 10–25; Vukasović in Jagdič 2017, 149). 

Fizični dokazi so vse, kar porabnik občuti, vidi in sliši, fizično okolje pa mora imeti ustrezno 

urejeno konstrukcijo, videz in barvo. V postopkih je pomembno, kaj si porabniki želijo in da se 

njihove želje čim bolj celovito uresničijo (Devetak 2007, 187–189; Juretič 2020, 9–10). 



 

10 

3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Pompe in Vidic (2008, 8) navajata, da je komuniciranje nujno potrebno za obstoj posameznika 

in podjetja. Tudi na splošno v življenju je komuniciranje nujno, saj nihče ne more preživeti brez 

komuniciranja z drugimi ljudmi. Sporazumevanje, izmenjava informacij med informacijskim 

virom in sprejemnikom ter občevanje spadajo v kategorijo komuniciranja. 

Juretičeva (2020, 11) ugotavlja: »V podjetjih, ki sledijo marketinškemu konceptu, običajno 

zasledimo tako imenovano marketinško komuniciranje. Ob dobrem izdelku, cenovni politiki in 

izbrani tržni poti mora prodajalec komunicirati z obstoječimi in potencialnimi kupci.«  

 

Slika 3: Tržno komunikacijski splet 

Vir: Vukasović in Jagodič 2017, 130. 

3.1 Aktivnosti in elementi marketinškega komuniciranja 

Glavni namen marketinškega komuniciranja je zadovoljevanje potreb kupcev. Marketinško 

komuniciranje združuje vse marketinške aktivnosti, s katerimi podjetje prepričuje bodoče kupce 

o svojih izdelkih. Trženjsko komuniciranje od podjetja zahteva organizacijo, metode, sporočila 

in sredstva, ki porabnike prepričujejo v nakup izdelkov (Vukasović in Jagodič 2017, 226–227; 

Juretič 2020, 11). 

3.2 Pospeševanje prodaje 

Za pospeševanje prodaje podjetja uporabljajo različna orodja, ki porabnike spodbudijo h 

kratkoročnemu nakupu. S takšnim načinom prodaje lahko dosežemo posreden ali neposreden 

vpliv na hitrejšo ali povečano prodajo. Podjetja si zastavijo različne prodajne cilje, ki jih lahko 

s takšnim načinom prodaje tudi uresničijo. Za uspešno prodajo uporabljajo različne vrste 

aktivnosti, da bi k nakupu pritegnili čim večje število kupcev. Kupca se za nakup nagradi, s 

čimer lahko povečamo stopnjo ponovnih nakupov. Pospeševanje prodaje velikokrat pritegne 
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tudi kupce, ki pogosto menjavajo blagovne znamke, zato ne moremo točno določiti zvestobe 

porabnikov blagovne znamke.  

Podjetja uporabljajo različne metode pospeševanja prodaje, ki jih delimo na cenovne in 

necenovne. Pri cenovnih gre za kupone, cenovna znižanja, ponudbe z vračilom gotovine in 

cenovne ponudbe. Uveljavljena orodja necenovne prodaje so darila, vzorci, nagradne igre, 

vezana prodaja, brezplačne preizkušnje, sličice, kartice zvestobe in zbiranje junakov. Eno 

izmed orodij za pospeševanje prodaje so tudi sejmi (Vukasović in Jagodič 2017, 137–138). 

3.3 Oglaševanje 

Oglaševanje je plačana oblika neosebnega marketinškega komuniciranja, ki podjetju omogoča, 

da se tok informacij o podjetju, njegovih izdelkih in aktivnostih širi po časopisih, radiu, 

televiziji, reklamnih panojih, katalogih, prospektih in tudi na rumenih straneh imenikov. 

Najbolj učinkovita oblika promocije je oglaševanje, saj se po sorazmerno nizkih stroških doseže 

več tisoč oseb. Podjetje spremlja zaznavo oglasov in izboljšuje svojo podobo (Potočnik 2002, 

304; Žibret 2013, 23). 

Glede na denarna sredstva ter značilnosti izdelka in trga lahko podjetje izbira oglaševalsko 

aktivnost. Pomembno vprašanje, ki si ga pri tem zastavi, je, s kom naj komunicira, kako pogosto 

in o čem, da se bo porabnik odločil zanj in ne za njegovega konkurenta (Vusaković in Jagodič 

2017, 131). 

3.4 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so kot »celota ukrepov organizacije, s katerimi želi ustvariti in obdržati 

ugodno predstavo (pozitivni image) o svojem delovanju,« navajata Vukovič in Završnik (2010, 

132). Navajata tudi, da so odnosi z javnostmi »instrument komuniciranja, s katerim organizacija 

informira javnost o svoji poslovni in razvojni politiki in o pomembnih dogodkih v njej z 

namenom kreirati zaupanje javnosti v družbo in ugoden oziroma želeni image v javnosti o njej«. 

Konečnik Ruzzier (2011, 222) ugotavlja, da za doseg zavedanja med ciljnimi skupinami v 

primeru odnosov z javnostmi prihaja do najnižjih stroškov kot v primeru oglaševanja, saj mora 

pri odnosih z javnostmi podjetje plačati samo osebje. ki omogoča in razvija ideje za 

organiziranje dogodkov. Če je podjetje dovolj dobro pripravljeno, lahko ustvarijo tudi zanimivo 

zgodbo, ki bo hitro zanimiva tudi za medije. Podjetje bi tako porabilo veliko več denarja za 

oglaševanje kot pa za odnose z javnostmi.  

Izpostaviti moramo tudi tri posebne značilnosti, zaradi katerih so odnosi z javnostmi zelo 

primerno orodje za oglaševanje (Kotler 2004, 580; Žibret 2013, 29): 

− visoka verodostojnost: bralci bolj zaupajo člankom uglednih avtorjev, ker se jim zdi, da so 
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ti bolj pristni in verodostojni; 

− dramatizacija: podjetje se lahko prek odnosov z javnostmi bolje predstavi, saj ima tako 

večjo izrazno moč pri predstavljanju izdelka in podjetja; 

− sposobnost ujeti kupce nepripravljene: gre za tiste kupce, ki se večino časa izogibajo 

oglaševanju in prodajnemu osebju. 

Marketinški odnosi z javnostmi so naslednji (Kotler 2004, 618; Žibret 2013, 30): 

− novice: glavna naloga strokovnjakov za odnose z javnostmi je ta, da poiščejo, ustvarijo in 

najdejo zanimive novice o podjetju, njegovih izdelkih in ljudeh, ki so tam zaposleni. 

Strokovnjaki morajo pridobiti medije in jih opozoriti na takšne novice, da se ti udeležijo 

tiskovnih konferenc; 

− govori: mediji na poslovnih združenjih in prodajnih srečanjih vodilnim v podjetju 

zastavljajo vprašanja, na katera tudi odgovorijo. Vse to lahko pripomore k boljši 

samopodobi podjetja; 

− sponzorstva: na kulturnih in športnih dogodkih lahko podjetja predstavljajo svojo blagovno 

znamko ali pa kar ime podjetja. Takšni nameni so še posebej cenjeni; 

− dogodki: z organizacijo dogodkov imajo podjetja priložnost predstaviti nove izdelke ali 

druge dejavnosti. V takšne namene lahko organizirajo seminarje, izlete, razstave, sejme, 

natečaje, poslovne sejme in tiskovne konference z namenom doseči ciljno publiko; 

− publikacije: podjetja se trudijo objaviti gradiva s ciljem, da bi vplivala na ciljne trge. 

Mednja spadajo brošure, članki, revije in informativna glasila; 

− mediji za ustvarjanje celostne podobe: za javnost je zelo pomembna celostna podoba, ki jo 

sestavljajo pisarniški papirji, brošure, poslovni obrazci, znaki, vizitke, uniforme, pravila 

oblačila in zgradbe.  

Prednost odnosov z javnostmi je v kredibilnosti, in sicer zaradi načina posredovanja sporočila. 

Porabniki bolj zaupajo informacijam, ki jih posredujejo mnenjski voditelji in novinarji, kot če 

bi takšne informacije prejeli od podjetja v obliki oglasa.  

Kot vsako orodje marketinškega komuniciranja imajo tudi odnosi z javnostmi negativno plat. 

Podjetja se srečujejo s tem, da se nekateri mediji sami odločajo, ali sploh bodo posredovali 

informacije o podjetju ali izdelkih in v kakšni obliki bodo to storili. (Konečnik Ruzzier 2011, 

223; Žibret 2013, 30). 

K dolgoročnemu obstoju podjetja lahko pripomore dober odnos z mediji in pozitivna javna 

podoba, ki je vredna najvišjega premoženja in priznanja. Javnost mora biti dobro informirana 

in imeti pozitivno predstavo o podjetju in njegovem delovanju (Wells, Birnett in Moriarty 1998, 

560; Žibret 2013, 31). 
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3.5 Neposredno trženje 

»Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 

medijev, da doseže merljiv rezultat in menjavo na kateri koli lokaciji. Menjava je zabeležena in 

shranjena v bazi podatkov,« pravi Vukasović (2012, 49), pri čemer je citirala organizacijo The 

Direct Marketing Association (Žibret 2013, 46)  

Neposredno trženje Konečnik Ruzzier opredeljuje kot »vzpostavljanje neposrednega stika z 

natančno izbranimi ciljnimi porabniki z namenom pridobitve njihovega takojšnjega odziva in 

vzpostavitve dolgoročnega odnosa. Tržniki z uporabo poglobljenih baz podatkov prilagajajo 

trženjske napore in komunikacijo potrebam in željam ozko opredeljenih ciljnih segmentov ali 

celo individualnih porabnikov« (Konečnik Ruzzier 2011, 229; Žibret 2013, 46). 

V začetnih fazah je bilo neposredno trženje mišljeno le kot zbiranje osnovnih podatkov o 

porabnikih in je pomenilo le obliko trženja, v kateri sta izdelek ali storitev prehajala od 

proizvajalca do porabnika brez posrednikov. V preteklosti so podjetja svoje izdelke prodajala 

samo v svojih prodajnih oddelkih brez posrednikov. Nekaj let kasneje se je neposredno trženje 

začelo razvijati tudi na področju prodaje po pošti, s čimer je nastala kataloška prodaja. 

Ustvarjena je bila tudi prodaja po telefonu in prek ostalih posrednikov za pošiljanje ponudb in 

dostavo pošiljk končnim porabnikom (Potočnik 2002, 358; Žibret 2013, 46). 

Baze podatkov, ki so sestavljene iz zbirke organiziranih podatkov o individualnem porabniku, 

so ključnega pomena za kvalitetno izvajanje neposrednega trženja. Podatki vključujejo 

geografske, psihografske, vedenjske in demografske informacije. Za podjetje so takšne vrste 

informacij zelo pomembne, saj z njimi pridobi vedenjsko sliko porabnikov (Konečnik Ruzzier 

2011, 230; Žibret 2013, 46). 

Poznamo različne oblike trženja, kot so neposredna pošta, kataloško trženje, trženje po telefonu, 

trženje po televiziji in trženje po internetu.  

Prednosti neposrednega trženja so naslednje (Konečnik Ruzzier 2011, 230–231; Vukasovič 

2012, 50–51; Žibret 2013, 47):  

− porabnikom omogoča prikladen, enostaven način nakupovanja izdelkov iz udobja svojega 

doma, in to kadarkoli; 

− interaktiven in takojšen odnos; 

− neposredno trženje je učinkovito ciljno usmerjeno in nizkostroškovno; 

− porabnikom omogoča dostop do množice izdelkov in informacij; 

− širitev baze podatkov, kar podjetju omogoča oblikovanje svoje podatkovne baze. Ti 

podatki se nenehno spreminjajo v merljivostni širitvi. V bazi podatkov se nahajajo kupčeve 

navade in želje. 

Slabost neposrednega trženja je moteče in agresivno trženje, ki je lahko posledica 
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neprofesionalnosti. Zaradi neprofesionalnosti in nepazljivosti lahko podjetje plača veliko ceno, 

saj lahko pri porabnikih povzroči velik odpor do izdelkov ali podjetja (Konečnik Ruzzier 2011, 

230–231; Žibret, 2013, 47). 

3.6 Osebna prodaja 

Kljub porastu samopostrežnih in spletnih načinov prodaje je osebna prodaja še kako 

pomembna. Z osebno prodajo prodajalci porabniku nudijo pomoč pri nakupu, obveščanje in 

svetovanje, hkrati pa z njimi ustvarjajo in negujejo trajne poslovne odnose. Z osebno prodajo 

se ukvarjajo trgovski potniki, akviziterji, zastopniki, referenti in drugi zastopniki.  

Osebna prodaja pride v poštev pri prodaji zahtevnejših produktov, kjer stranke potrebujejo več 

informacij o produktih in je pomemben osebni stik. Pomembna je tudi učinkovita komunikacija 

z odjemalci, saj lahko prispeva k uspešnosti podjetja in posla. Osebje, ki jo izvaja, morajo biti 

iznajdljivi, prodorni in vztrajni komunikatorji.  

Kot drugi načini prodaje ima tudi ta kar nekaj prednosti, in sicer: 

− možnost, da se nasprotna stran med prodajnim procesom lahko odzove pozitivno ali 

negativno, 

− možnost vzpostavitve razmerja med sodelujočimi,  

− možnost hitrega prilagajanja in spreminjanja taktike ter ustvarjanja osebnega stika. 

Pomemben je ponoven obisk kupca, saj ta tako daje občutek zaupanja v organizacijo in se z njo 

nekako poveže. Stimulacija za kupca naj ne bi bila usmerjena korupcijsko, temveč 

spodbujevalno (Verderber 2007, 38; Bašanovič 2013, 19–21).  

3.7 Trženje od ust do ust  

Vsa ustna, pisna in elektronska komunikacija spada med oblike trženja od ust do ust. Takšen 

način komunikacije se navezuje predvsem na izražanje mnenj o preteklih izkušnjah z izdelkom.  

Med njimi je pomembno izražanje mnenj porabnikov na neformalen način. V spletnem okolju 

se velikokrat zgodi, da se tržniki zaradi trženja od ust do ust znajdejo v težkem položaju. Na 

spletu se mnenja in izkušnje porabnikov veliko hitreje širijo, zaradi česar je treba začeti hitreje 

upravljati s primernimi tržnokomunikacijskimi programi (Kozinets idr. 2010; Vukasović in 

Jagodič 2017,144–145). 

Poznamo več oblik trženja od ust do ust, in sicer virusno trženje, gverilsko trženje, trženje buzz 

in trženje prek družabnih omrežij.  

− Virusno trženje poteka po internetu. Takšna vrsta trženja je usmerjena k širjenju govoric 

po internetu, saj si porabniki tam izmenjujejo izkušnje o izdelkih/storitvah. Spletno stran, 
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na kateri posredujemo vse informacije o izdelku, mora obiskati čim več obiskovalcev.  

− Gverilski tržniki komunikacijske težave rešujejo tako, da iščejo nove, sveže in edinstvene 

ideje. V svojo poslovno strategijo vključujejo ciljne porabnike ter se z njimi povezujejo na 

osebni ravni in ustvarijo močno čustveno vez. 

− Pri trženju buzz se ustvari dogodek ali predstavi izdelek z namenom širjenja sporočila o 

izdelku, kreiranja odnosov z javnostmi in spodbujanja vznemirjenja med porabniki. 

Podjetje ima posebej zaposlene agente buzz, ki poizkusijo nove izdelke in o njih 

prostovoljno ali proti plačilu informirajo znance. 

− Najbolj pomemben medij na svetu so postala družbena omrežja, na katerih ljudje sklepajo 

nova prijateljstva in ki omogočajo družabno povezovanje. Najbolj priljubljena omrežja so 

med drugimi Facebook, Twitter, Badoo in Google+ (Konečnik Ruzzier 2011, 234–238; 

Vukasović in Jagodič 2017, 145). 

3.8 Elektronsko trženje 

Vukasović in Jagodič (2017) o elektronskem trženju povesta, da »obsega uporabo vseh oblik 

informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih med porabniki in podjetji. 

Tovrstna interakcija se navezuje na aktivnosti in procese, ki jih izvajajo v podjetju z namenom 

oblikovanja, distribuiranja, komuniciranja izdelkov porabnikom, od katerih imajo koristi in 

vrednosti«. 

Poznamo različne vrste digitalnega trženja, in sicer oglaševanje, spletno nakupovanje, spletne 

strani, e-pošta, spletne skupnosti in mobilno trženje (Turk 2010, 68; Vukasović in Jagodič, 

2017, 146). 

Velika prednost spletne prodaje je ekonomičnost, saj so spletne trgovine odprte 24 ur na dan in 

vse dni v letu ter imajo veliko ponudbo izdelkov, ob nakupovanju pa ne zapravljamo časa za 

čakanje v vrsti. Porabniki lahko na spletu poiščejo najcenejšo ponudbo in veliko informacij o 

želenem izdelku (Turban in King 2003; Vukasović in Jagodič, 2017, 147).  

3.9 Blagovna znamka  

Obstaja več različic definicije blagovne znamke, ki so na videz različne, ampak imajo podoben 

pomen. Blagovna znamka je po pojmovanju AMA »ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka ali storitev enega ali skupine prodajalcev in 

razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih « (Kotler 1998, 444; Kapferer 1997, 187; 

Vukasović in Jagodič 2017, 151). 

Kapferer (1997, 25) poudarja, da blagovna znamka ni samo izdelek, temveč njegovo poreklo, 

Upshaw (1995, 6) pa navaja, da blagovna znamka služi razlikovanju storitve ali izdelkov enega 

podjetja od storitve ali izdelkov drugih podjetij. Blagovna znamka ima po njegovem predvsem 
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dve funkciji  in sicer opredeliti poreklo izdelka in razlikovanje med izdelki.  

Vukasović (2012) v svoji prejšnji raziskavi navaja: »Blagovna znamka porabnikom sporoča 

informacijo o kakovosti izdelka, tradiciji, imidžu, proizvajalcu in poreklu izdelka. Blagovna 

znamka se tesno povezuje s poreklom izdelka« (Vukasović 2012; Vukasović in Jagodič 2017, 

151). 

 

Slika 4: Osem sestavin atomskega modela blagovne znamke 

Vir: Vukasović in Jagodič 2017, 165. 

Blagovna znamka je opredeljena tudi na sodobnejši način. Konečnik Ruzzier (2011, 157) 

ugotavlja, da je blagovno znamko treba obravnavati tako z notranjega vidika kot tudi z 

zunanjega; pomembno je povezovanje dveh vidikov.  

Kupci na trgu raje posegajo po blagovni znamki, ki ji zaupajo in ki jo že poznajo, s čimer 

pospešujejo nakup tudi drugih izdelkov istega proizvajalca. Izdelki in storitve, ki so zavarovani 

z blagovno znamko, na trgu bolj izstopajo. Politika blagovnih znamk je zasnovana dolgoročno 

tudi pri živilskih izdelkih, zdravil, kozmetiki in drugih izdelkih. 

Poznamo dve vlogi blagovne znamke, in sicer razločevalno in izvorno. Pri izvorni se označi 

poreklo blaga in s tem zavaruje geografsko ime izdelkov, katerih lastnosti so odvisne od 

območja, kjer so ti nastali. Pri razločevalni pa blagovne znamke prepoznamo po njihovi 

kakovosti. Psihološka vloga znamke (to je imidž znamke) prispeva k večji prodaji izdelka in je 

prisotna v potrošnikovi zavesti. Podjetja s svetovno znanimi blagovnimi znamkami (Coca Cola, 

McDonalds) hitreje pridobivajo potrošnike kot nekatera podjetja, ki nimajo znane blagovne 

znamke (Devetak 2007, 302–304; Juretič 2020, 17). 

Porabnikom blagovna znamka olajša nakup, saj vedo, kaj bodo z nakupom uveljavljene 

blagovne znamke pridobili. Uveljavljena blagovna znamka porabniku zagotavlja tako 

emocionalne kot funkcionalne koristi. 

Vloga blagovne znamke v očeh porabnika je prepoznavnost izdelka, dodana vrednost, 
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informacija o proizvajalcu, informacija o poreklu izdelka, zmanjševanje tveganja, 

zmanjševanje stroškov iskanja, olajšana in pospešena odločitev za nakup, zaveza s 

proizvajalcem izdelka in sporočilo o  kakovosti. 

Vloga blagovne znamke, kot jo prepoznava njen lastnik, pa je v diferenciaciji in segmentaciji 

trga, krepitvi konkurenčnega položaja in odpiranju vrat novim porabnikom. Blagovna znamka 

je tudi predmet prodaje na finančnih trgih ter vir pogajalske moči in vir konkurenčne prednosti 

(Keller 1998, 7–9; Vukasović in Jagodič 2017, 151–152). 

Pomen osebnosti blagovne znamke ima na potrošnikovo mišljenje neposredne posledice in 

takšne metode se poslužuje mnogo oglaševalcev. Ti ustvarijo osebnost blagovne znamke in 

ugotovijo, kako jo porabniki dojemajo (Aaker in Fournier 1995, 392; Vukasović in Jagodič 

2017, 152). 

Tržnemu položaju podjetja lahko pomaga oglaševanje s pomočjo slavnih osebnosti. Tak način 

oglaševanja lahko prepriča porabnika, da identificira s temi lastnostmi (Azoulay in Kapferer 

2003, 143; Vukasović in Jagodič 2017, 152). 

Vrednote, vrednost in osebnost so najbolj trajni pomeni blagovne znamke. Porabnik si sčasoma 

sam ustvari sliko in predstavo o določeni blagovni znamki na podlagi svojih izkušenj, vseh 

dejavnikov komunikacijskih sestavin in informacij, ki se širijo od ust do ust. Včasih pa si kakšen 

porabnik ne prepozna prave vrednosti blagovne blagovne znamke. Porabniku moramo 

predstaviti funkcionalne lastnosti blagovne znamke in njene neotipljive koristi (Vukasović in 

Jagodič 2017, 152–153). 

Delitev blagovnih znamk 

Blagovne znamke lahko delimo v tri skupine, in sicer na proizvajalčeve blagovne znamke, 

generične izdelke in trgovske blagovne znamke. 

Proizvajalčeve blagovne znamke so tiste, katerih lastniki so proizvajalci, ki vplivajo na njeno 

distribucijo, cenovno politiko in promocijo. Skrbijo tudi za prepoznavnost proizvajalca na vseh 

prodajnih mestih. S svojo visoko kakovostjo, garancijo, servisiranjem in promocijo dosežejo 

povečano povpraševanje po njihovih blagovnih znamkah in si zagotovijo zveste kupce. 

Izdelke, ki so le splošno poimenovani, kot so papirnati robčki, riž in drugi, imenujemo generični 

izdelki. Na takšnih izdelkih po navadi niso navedeni proizvajalci, temveč le njihovo splošno 

ime. Ti izdelki so občutno cenejši od ostalih izdelkov v diskontnih prodajalnah. Zaradi 

kupčevega nezaupanja v kakovost takšna vrsta prodajanja izdelkov tudi upada.  

Trgovci razvijajo svoje trgovske blagovne znamke na drobno in na debelo. Njihov tržni delež 

se povečuje zaradi trgovskih blagovnih znamk, ki jih uporabljajo za doseganje višje marže, 
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učinkovitejšo promocijo in lepšo podobo prodajaln (Potočnik 2005, 208; Vučko 2015, 7). 
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4 KOZMETIČNA INDUSTRIJA 

Izraz kozmetika izhaja iz grške besede kosmetikos, kar pomeni urediti in krasiti. Kozmetika 

pomeni nauk o ohranjanju lepote telesa in spretnost njegovega ohranjanja. V kozmetiki 

uporabljamo postopke za nego telesa in izdelke za ohranjanje zdravja, lepe kože, nohtov in las. 

Kozmetične izdelke uporabljamo, da dele telesa odišavimo, očistimo, zaščitimo, ohranimo v 

dobrem stanju in spremenimo njihov videz (Svoljšak Mežnaršič 2013, 8). 

4.1 Delitev kozmetologije 

Kozmetologija se deli na splošno, dekorativno in aktivno kozmetologijo.  

− V splošno kozmetologijo spadajo vsi kozmetičnih izdelki ter postopki za čiščenje, nego in 

zaščito kože, las, nohtov, zob in ustne votline. Mila, kopeli, šamponi, čistilne maske, 

pilingi, zobne paste, losjoni in še mnogi drugi se uvrščajo med kozmetične izdelke za 

čiščenje. Našteti izdelki spadajo med nujno potrebne izdelke za ohranjanje osebne higiene. 

Različne kreme, kot so dnevne, nočne, vlažilne, masažne ter kreme za roke, obraz, noge in 

drugo, so osnove kozmetičnih izdelkov. Fiziološko ravnovesje vzdržujemo z različnimi 

kremami. Varovalni izdelki kožo ščitijo pred poškodbami, UV-žarki in piki insektov. 

Mednje spadajo različni repelenti ter izdelki za roke, ustnice, lase in nohte. 

− Izdelke, ki so namenjeni polepšanju, imenujemo dekorativna kozmetologija. Mednje 

spadajo laki za nohte, ličila za obraz, barve za lase, izdelki za beljenje las in kože ter izdelki 

za samoporjavitev kože.  

− Aktivna kozmetologija se ukvarja z zahtevnejšimi tipi kože. Imenuje se lahko tudi 

medicinska, funkcionalna in terapevtska kozmetika (Svoljšak Mežnaršič 2013, 9–10). 

4.2 Zgodovina kozmetologije  

Iz obdobja starih Egipčanov, Rimljanov in Grkov je na voljo veliko podatkov o kozmetičnih 

izdelkih, saj so ti dajali velik poudarek na telesno nego.  

Stari Egipčani so telo negovali, uporabljali so tudi ličila in dišave. Znanstveniki so opazili, da 

so imele faraonske mumije iz časov 5000 pr. n. št. naličene veke. Mazila za ustnice in črtala so 

izdelovali 3500 pr. n. št. iz oglja, bakrovega oksida in magnezijevega oksida. V starem Egiptu 

je bila kozmetololgija zelo povezana z medicino. Najdemo lahko kozmetične recepte v 

navodilih za izdelovanje zdravil v rokopisu Papyrus Ebers iz leta 1550 pr. n. št. Stari Egipčani 

so poznali izdelke za krepitev zob, glajenje gub in proti sivenju las ter izdelke za ličenje, 

depiliranje in dezodoriranje. Egipčanska kraljica Kleopatra naj bi tudi napisala številne recepte 

proti izpadanju las in barvanje las ter za nego in ličenje obraza.  

Kozmetologija je pravi razcvet doživela v starem Rimu. Veliko znanja so prenesli iz Grčije, od 
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koder izvira zelo znan zdravnik Galen. Ta je izumil hladilno mazilo iz mandljevega olja, 

čebeljega voska in aromatične vode iz vrtnic. Takrat so nastale tudi prve znanstvene razprave 

o kozmetologiji in farmakologiji. V Rimu so okoli leta 80 proizvedli 600 različnih vrst 

kozmetičnih izdelkov.  

V renesansi je kasneje prišlo do preporoda kozmetologije, saj so ustanovili medicinsko 

fakulteto, na kateri je predaval Henry de Mondeville, avtor dela Cyrugia, v katerem je 24 

poglavji namenjenih kozmetologiji. 

V Kölnu so leta 1725 izdelali prvo kolonjsko vodo, imenovano Eau de Cologne. Kasneje je 

angleški parlament leta 1770 zaradi bojazni pred preveliko uporabo kozmetičnih izdelkov izdal 

naslednji predpis: »Ženske, ki ne glede na starost, položaj in poklic, preslepijo svojega moža z 

uporabo dišav, ličil, kozmetičnih voskov, umetnih zob, umetnih las in podobno, bodo 

kaznovane.«  

Kljub takšnemu predpisu so leta 1780 v Londonu odprli Svetišče zdravja, ki je vsebovalo blatne 

kopeli, masaže in različne naprave za telovadbo. Iz Francije se je moda ličil razširila tudi v 

Avstrijo in Nemčijo. 

Industrijska proizvodnja kozmetičnih izdelkov in surovin za kozmetično industrijo se je pričela 

v 19. stoletju. Leta 1883 se je na kozmetični šoli v Chicagu začel redni pouk kozmetike. V 

Ameriki so se po letu 1920 pričela uveljavljati imena, kot so Elizabeth Arden, Yardley in 

Revlon.  

Kasneje je prišlo do ponovnega preloma, saj so kozmecevtiki začeli uporabljati sestavine, ki 

vsebujejo biološko aktivne spojine. Mednje spadajo različni vitamini, encimi in antioksidanti 

(Svoljšak Mežnaršič 2013, 11–14). 

4.3 Razvojni trendi na področju kozmetike  

Ko Arinobu Fukuhara je okoli leta 1888 ustanovil najstarejše kozmetično podjetje Shiseido. Ko 

Arinobu je bil glavni farmacevt japonske mornarice. Zaradi nezadovoljstva s kakovostjo 

japonske medicine je ustanovil Shiseido z namenom izboljšati zdravniške ambulante in prakse. 

Njegov prvi izdelek je bil zobna pasta, ki je bila veliko bolj gladka od apnenca v prahu, s katerim 

so si ljudje včasih umivali zobe. Leta 1897 je Shiseido izumil prvi mehčalni losjon za vlaženje 

kože, ki je bil skrbno zapakiran v rubinasto rdečo steklenico.  
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Slika 5: Prvi vlažilni losjon 

Vir: Cusano 2016. 

Podjetje se je prenašalo iz roda v rod, pri čemer so veliko črpali iz simboličnega navdiha 

vzhodne tradicije. Razvili so tudi svojo oglaševalno kampanjo z uporabo japonskih umetnikov. 

Shiseido je največje kozmetično podjetje v svetovni industriji in je vredno 465 milijard dolarjev. 

Podjetje je najemalo znane osebnosti od Isabelle Rossellini do Julije Roberts. Za takšen položaj 

se bori veliko blagovnih znamk. S podjetjem Dolce & Gabbana so podpisali licenčno pogodbo 

za proizvodnjo in distribucijo njihovih dišav, ličil in  izdelkov za nego kože. Podjetje ni znano 

le na Japonskem, temveč tudi v Aziji in drugod po svetu (Cusano 2016). 

V preteklosti je bil večji poudarek na kvantiteti in manj na kvaliteti. Podjetja so zapostavljala 

potrebe, ki so lahko pomembnejše od denarja samega. V kozmetični industriji se včasih niso 

ozirali na to, da s proizvodi, katerih kakovost ni tako podrobno preverjena, škodujejo zdravju 

potrošnikov, okolju in seveda tudi živalskemu svetu. V dobi industrializacije je prišlo do 

drastičnih posledic; takrat se namreč podjetja niso zavedala, kakšno škodo povzročajo naravi 

in ljudem.  

Skozi leta se je življenjski slog in trend spreminjal, podjetniki pa so se povezovali z naravo in 

zdravjem. Porabniki so pričeli raziskovati, kakšne sestavine se skrivajo v izdelkih in kako so ti 

bili ustvarjeni. Vse več porabnikov je pričelo živeti zdrav življenjski slog.  

Naraslo je povpraševanje po zdravem in ekološkem, kar je pokazatelj tega, da se je sodoben 

potrošnik začel zavedati pomena zdravega življenjskega sloga. Potrošniki so že okoli leta 1990 

dajali večji pomen naravnim kozmetičnim izdelkom kot pa konvencionalnim (Celec 2009, 29). 
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Slika 6: Prikaz izdelkov za nego obraza iz arganovega olja 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021e. 

Zaradi velikega povpraševanja po kvalitetni kozmetiki se je kozmetična industrija odločila hitro 

ukrepati. Tako oglaševanje kot proizvodnjo so preusmerili v bolj naravno in okolju prijazno 

kozmetiko, saj se je sprememba v to smer pokazala kot investicija in priložnost za zaslužek. 

Najbolj pomembno je, da so izdelki učinkoviti, spoštujejo okolje in živali ter zadovoljujejo 

potrebe potrošnikov (Mellowship 2009; Celec 2009, 30). 
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5 PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA 

Direktorica in ustanoviteljica podjetja Kozmetika Afrodita, gospa Danica Zorin Mijošek, je leta 

1970 v Rogaški Slatini odprla svoj prvi kozmetični salon. Zaradi skope ponudbe različnih 

kozmetičnih izdelkov na trgu so med letoma 1970 in 1980 odprli proizvodnjo in podjetje 

Kozmetika Afrodita, d. o. o., z vodilom, da bodo ponudili kakovostne izdelke iz naravnih 

sestavin. Kasneje se je ponudba njihovih izdelkov razširila na trgovinske police. Zaradi uspešne 

prodaje so se med letoma 1990 in 2000 s strateškim preusmerjanjem razširili tudi na tuje trge 

in zaradi prevelikega povpraševanja zgradili večje in modernejše prostore (Kozmetika Afrodita 

2021a). 

 

Slika 7: Kozmetično podjetje Afrodita, d. o. o. 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021b. 

5.1 Poslovanje podjetja 

Kozmetika Afrodita je prva slovenska hiša lepote, ki ima 650 visokokakovostnih izdelkov. 

Posluje na 22 tujih trgih in ima 19.200 kozmetičnih salonov, velnesov in centrov spa po svetu. 

Ima tudi posebno linijo izdelkov, in sicer Afrodita Professional. Zaposluje 155 ljudi z vseh 

področij, in sicer s področja farmacije, kemije, mikrobiologije, kozmetologije, trženjskega 

komuniciranja in managementa. Podjetje ima kar sedem centrov lepote in prodajaln Afrodita. 

 

Slika 8: Zgodovina kozmetičnega podjetja 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021a. 
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Poslanstvo 

Kozmetika Afrodita je vodilno slovensko kozmetično podjetje s sedežem v Rogaški Slatini, 

kjer je tudi center termalne vode in zdraviliškega turizma. Petdeset let že navdušujejo s 

kakovostnimi kozmetičnimi izdelki in storitvami profesionalne nega tako doma kot po svetu. V 

podjetju poudarjajo, da ohranjajo partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in recipročnosti. 

Skrbijo tudi za dobro delovno okolje ter dobrobit naravnega in družbenega okolja. Po njihovih 

besedah so »sinonim za učinkovito, naravno ter zaupanja vredno blagovno znamko« 

(Kozmetika Afrodita 2021b). 

 

Slika 9: Zgodovina kozmetičnega salona 

Vir: Kozmetika Arodita 2021a. 

Vizija  

Prizadevajo si: 

− »utrditi položaj najmočnejše blagovne znamke v segmentu nege obraza na slovenskem trgu 

ter postati številka 1 tudi v kategoriji nege telesa; 

− prevzeti vodilni položaj v segmentu negovalnih kozmetičnih izdelkov na drugih trgih Adria 

regije; 

− povečati tržni delež in ugled podjetja na ostalih obstoječih trgih; 

− uspešno prodreti na nove trge znotraj in izven EU«. 

V Kozmetiki Afroditi verjamejo, da lepota prihaja od znotraj in da je resnično lepa tista ženska, 

ki se lepo tudi počuti. Po njihovem je lepa vsaka ženska, ki je ponosna na tiste dele telesa, ki so 

manj lepi. Ženska mora biti ponosna nase, rada mora imeti svoje telo in ceniti mora svojo 

edinstvenost; takšen je tudi njihov korporativni slogan: »Lepa v svoji koži.« 



 

25 

 

Slika 10: Zgodovina nudenja storitev v podjetju Kozmetika Afrodita 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021a. 

V podjetju stremijo h kakovosti, ki je potrjena z natančnimi fizikalno-kemijskimi in 

mikrobiološkimi testi. Vsi testi se izvajajo v svetovno znanih neodvisnih institucijah. Podjetje 

izpolnjuje tudi standarde, ki so steber evropske zakonodaje, in sicer Good Manufacturing 

Practices (GMP). 

V lastne recepture, ki jih razvijajo, vgrajujejo le preverjeno najboljše naravne sestavine 

ekološke pridelave.  

Sodelujejo tudi na področju vzajemnega sodelovanja z družbenim in naravnim okoljem. 

Poudarjajo pomembnost življenja njihovih zaposlenih in njihovih družin. Skrbijo tudi za 

donacije in različna sponzorstva ter humanitarne, športne, izobraževalne in kulturne projekte in 

organizacije. Prizadevajo si za zmanjšanje vplivov svojih dejavnosti in izdelkov na okolje 

(Kozmetika Afrodita 2021a). 

Prednosti 

V podjetju razvijajo in snujejo v kompleksu lastnih laboratorijev, v katerih so izdelki 

preizkušeni z natančnimi fizikalno-kemijskimi in mikrobiološkimi testi. Njihovi izdelki 

vsebujejo 100 % naravne sestavine, ki so ekološke pridelave. Na voljo imajo tudi izdelke, ki ne 

vsebujejo sestavin živalskega izvora in so primerni za vegane, označujejo pa jih s posebno 

označbo. 

 

Slika 11: Naravna sestavina 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021c. 

Blagovna znamka Afrodita Cosmetics nikoli ni bila testirana na živalih.  
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Zaradi nenehnega spreminjanja okolja in potreb potrošnikov v podjetju stremijo k 

neustavljivemu razvoju. Nenehno raziskujejo razvojne rešitve in revolucionarne sestavine, s 

katerimi soustvarjajo nove trende v kozmetični industriji. Na leto razvijejo 50 novih izdelkov 

(Kozmetika Afrodita 2021c). 

Izdelki in storitve 

Proizvodni-prodajni asortiment podjetja obsega že več kot 650 različnih izdelkov. Ti izdelki so 

visokokakovostni, naravni ter okolju in uporabniku prijazni kozmetični izdelki.  

Izdelke razvrščajo v dva programa, in sicer: 

− professional care: izdelki so namenjeni profesionalni negi v kozmetičnih in frizerskih 

salonih; 

− beauty care: izdelki so namenjeni končnim uporabnikom in so na voljo na prodajnih mestih 

večjih trgovskih sistemov, v centrih lepote, v njihovi spletni trgovini in v lastnih 

prodajalnah. 

Blagovna znamka Afrodita Cosmetics je sinonim tudi za visokokakovostne kozmetične in 

dermatološke storitve. Njihova ponudba obsega lepotno nego obraza, vratu in dekolteja, lifting 

tretmaje in mnoge druge storitve. Imajo tudi svoj beauty shop, ki se nahaja v Centrih lepote 

Afrodita. V trgovini vam svetujejo pri izbiri profesionalnih izdelkov za nego doma. 

V spektru storitev ponujajo tudi dermatološko-estetsko ambulanto. Njihovi zdravniki 

so specialni dermatovenerologi in specialisti kirurgi, ki z najsodobnejšimi korekcijskimi in 

terapevtskimi posegi zdravijo bolezenske kožne pojave, nudijo storitve estetske dermatologije 

in odpravljajo benigne kožne spremembe. 

Centri lepote in prodajalne Kozmetike Afrodita se nahajajo v Rogaški Slatini, Ljubljani in 

Zagrebu (Kozmetika Afrodita 2021d). 
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6 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O MARKETINŠKOKOMUNIKACIJSKIH 

AKTIVNOSTIH PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA 

V empiričnem delu smo raziskali, kakšne so aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetja 

Kozmetika Afrodita na slovenskem trgu. V sklopu raziskovanja tega področja smo zastavili 

vprašanja vodji trženjskega komuniciranja v podjetju, gospe Juditi Železnik. Na vprašanja je z 

veseljem odgovorila in nam s tem pomagala pri raziskavi. 

V nadaljevanju zaključne naloge smo naredili raziskavo o strategiji marketinškega 

komuniciranja izbranega podjetja in dobljene rezultate analizirali. V empiričnem delu smo 

podali tudi predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

6.1 Raziskava o aktivnostih marketinškega komuniciranja izbranega podjetja na 

slovenskem trgu  

Gospe Železnik smo najprej zastavili vprašanje, kako dolgo Kozmetika Afrodita posluje na 

slovenskem trgu ter kakšen je njihov program kozmetičnih izdelkov in storitev. Odgovorila je: 

»V zdraviliškem centru Terapija leta 1970 gospa Danica Zorin Mijošek z očetovo pomočjo 

odpre prvi kozmetični salon, ki predstavlja pravo čudo, saj je prvi ne samo v Rogaški Slatini, 

ampak tudi v širši okolici. Otvoritev je deloma tudi splet srečnih naključij: velike ljubezni do 

kozmetike in njene močne želje, da uspe v poklicu, ki si ga je izbrala, ter takratne skromne 

kozmetične ponudbe. Pet let kasneje se odprejo vrata kozmetičnega salona Afrodita v Grand 

hotelu Donat, ki zaposli pet kozmetičark.  

Kozmetične usluge so zelo osiromašene, skromne, vsaj, kar zadeva kozmetike. Ponudba 

izdelkov za nego je skoraj simbolična in obsega sledeče izdelke: masažno kremo, losjon za 

mastno in suho kožo, mleko za čiščenje ter nekaj mask. Med eminentnimi gosti tistega časa so 

bili tudi znani estradniki: pevki Josipa Lisac in Marjana Deržaj, radijski voditelj Marjan Kralj, 

TV-voditeljica Miša Molk itn. V Kozmetičnem salonu Afrodita jim zato želijo ponuditi 

najkvalitetnejšo uslugo s pomočjo lastnih preparatov.  

Kozmetiko Afrodita sestavljata dve diviziji:  

− AFRODITA COSMETICS: divizija proizvaja izdelke široke potrošnje, namenjene končnim 

uporabnikom, za nego obraza, nego telesa, anticelulitno nego, depilacijo, nego rok in nog, 

prhanje, zaščito pred soncem ter nego in oblikovanje las. Na obstoječih tržiščih so na voljo 

na prodajnih mestih vseh večjih trgovskih sistemov; 

− AFRODITA PROFESSIONAL: divizija proizvaja izdelke, namenjene profesionalni uporabi 

v kozmetičnih in frizerskih salonih ter velnesih in centrih spa, za nego obraza, nego telesa, 

anticelulitno nego, depilacijo, nego rok in nog ter nego in oblikovanje las. Profesionalnim 

uporabnikom se prodajajo prek naših prodajnih predstavnikov na terenu. V okviru 

programa obstaja še skupina izdelkov Afrodita Professional HOME CARE; to pa so 
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profesionalni izdelki, namenjeni uporabnikom, ki želijo po tretmaju v kozmetičnem salonu 

s kakovostno nego nadaljevati tudi doma. Na voljo so v beauty centrih Afrodita v Rogaški 

Slatini ter v izbranih kozmetičnih salonih, velnesih in centrih spa po svetu. 

Razmerje prodaje med divizijama je 80 : 20 v prid divizije BEAUTY CARE. Največji 

konkurenti v kategoriji nege obraza so l'Oreal, Nivea, Garnier, Vichy, Balea itd.« 

Vprašali smo jo tudi, kaj jih v podjetju motivira za uspešno poslovanje. Na vprašanje je 

odgovorila: »Motivirajo nas zadovoljni potrošniki. Tu smo zaradi njih in zanje. Osredotočenost 

na potrebe potrošnikov je ena izmed najpomembnejših vrednot podjetja, poleg kakovosti 

izdelkov, seveda. Ravno zato smo vsako leto veseli, ko nam potrošniki izkažejo zaupanje tudi 

v obliki priznanj. Eno izmed takšnih je priznanje Trusted Brand. Z zaupanjem in zadovoljstvom 

potrošnikov seveda rastejo tudi prodajne številke. Zelo veseli smo, da smo po neodvisni 

raziskavi prepoznani kot najmočnejša blagovna znamka v Sloveniji v kategoriji nege obraza.« 

Ker nas je zanimal pomen marketinga v njihovem podjetju, smo gospo Železnik vprašali, 

kakšno vlogo in pomen ima marketing v poslovanju njihovega podjetja. Odgovorila je: »Brez 

marketinga si ne znamo predstavljati uspešnega poslovanja. Še posebej ne, ker delujemo v 

kozmetični industriji, za katero vemo, da je marketing gibalo uspešnosti prodaje na izjemno 

nasičenem trgu kozmetičnih izdelkov. Koncept marketinga je zasnovan tako, da najprej 

raziščemo trg, nato načrtujemo izdelek in njegovo promocijo ter na koncu udejanjimo prodajne 

aktivnosti. Vemo, da je trg prenasičen z izdelki in storitvami, zato je treba izbrati pravilne 

korake, da osvojimo potrošnike, jih navdušimo in jih nagovorimo k nakupu. Nazadnje pa jih 

seveda osvojimo na dolgi rok, da postanejo lojalni naši blagovni znamki in ponovno posežejo 

po naših izdelkih. Dobro moramo poznati trenutne in bodoče potrebe, želje, mišljenja in 

nakupne navade potrošnikov, da smo promocijsko izpostavljeni bolje kot naša konkurenca.«  

Vprašali smo jo tudi, kako načrtujejo aktivnosti marketinškega komuniciranja za izdelke 

Kozmetika Afrodita. Odgovorila je: »Aktivnosti načrtujemo premišljeno in v skladu s 

promocijskim proračunom. Splošno načrtovanje poteka na letni ravni, zaradi hitrih in včasih 

nenadnih sprememb pa seveda tudi na mesečni ravni. Prilagajamo se namreč kanalom 

komuniciranja, odzivamo se na konkurenco ter seveda tudi na zahteve in potrebe našega 

prodajnega oddelka.« 

Ker nas je zanimala aktivnost marketinškega komuniciranja za njihove storitve, smo gospo 

Železnik vprašali, kako načrtujejo aktivnosti marketinškega komuniciranja za storitve in na kaj 

se pri tem osredotočajo. Odgovorila je: »Tudi za naše lepotne storitve načrtovanje oblikujemo 

na letni ravni, vezano z lansiranjem naših novosti v prodajnem asortimanu, pa seveda na 

mesečni ravni, kar se je pokazalo za nujno predvsem v obdobju pandemije, ko nikakor nismo 

uspeli načrtovati mesece vnaprej, saj je do odprtij in zaprtij naših treh lepotnih centrov prihajalo 

na tedenski ravni.« 
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Zanimalo nas je tudi, katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljajo v podjetju. 

Odgovorila je: »Trženje izdelkov se z razvojem tehnoloških trendov in informacijske družbe 

vedno hitreje spreminja in praktično ne pozna več meja. Poleg glavnega in za uspeh še vedno 

ključnega kanala – klasične trgovine – tako v ospredje prihajajo novi kanali, kot je spletno 

mesto, ki odpravlja dosedanje časovne in prostorske omejitve podjetij. Med prioritetami 

uspešnega trženja je zato naloga, da podjetje pravočasno zazna vse spremembe v okolju, v njih 

prepoznava svoje tržne priložnosti in prilagodi načine trženja na tistih kanalih, ki mu bodo 

omogočali doseganje najboljših rezultatov in prehitevanje konkurence. Kozmetika Afrodita se 

spremembam v tržnem okolju uspešno prilagaja, in sicer je v preteklem letu glavnino 

komuniciranja preusmerila na splet. www.kozmetika-afrodita.com je spletna platforma, ki 

združuje predstavitev dejavnosti podjetja, izdelkov za profesionalno nego in izdelkov široke 

potrošnje, istočasno pa vzpostavlja dvostransko komunikacijo s potrošniki v obliki nasvetov, 

pisanja blogov in prispevkov ter nenazadnje z možnostjo nakupovanja v njihovi spletni trgovini. 

Spletna stran omogoča nakupovanje iz domačega fotelja, s šestimi jezikovnimi mutacijami pa 

za podjetje predstavlja promocijsko prodajno okno v druge države. 

K doseganju optimalnih tržnih rezultatov poleg kvalitetnega izdelka, za potrošnika dostopne 

cene izdelka in pravilno izbranih prodajnih poti veliko prispeva premišljen in strateško 

načrtovan splet tržnih komunikacij, ki je intenzivno usmerjen v potrošnike in ki smo ga v 

podjetju oblikovali tako, da lažje uresničimo zastavljene cilje. 

S strateško načrtovanim komunikacijskim spletom torej želimo: 

− potencialne potrošnike informirati in izobraževati o podjetju ter o njegovi ponudbi 

(izdelkih in storitvah),  

− prepričati ciljne porabnike o konkurenčnosti naše ponudbe in o njeni primernosti za njihove 

potrebe,  

− predstaviti našo blagovno znamko tako učinkovito, da bo kupca motivirala in ga spodbujala 

k nakupu,  

− informirati javnost o novostih blagovne znamke,  

− izobraževati javnost o uporabi naših izdelkov, 

− ohraniti tržni delež, 

− vzpostaviti trajnejši odnos s potrošniki in zadovoljiti njihova pričakovanja. 

Trženjskokomunikacijski splet Kozmetike Afrodita združuje naslednji elemente: 

− Oglaševanje skozi medijske kanale, ki dosegajo natančno segmentirane ciljne skupine, 

katerim so namenjeni naši izdelki in storitve. Medijski kanali, ki jih uporabljamo, so TV, 

radio, tiskani mediji (revijalni tisk, tedniki in mesečniki, strokovne publikacije), zunanje 

oglaševanje s citylight in jumbo plakati, mrežni mediji (telefon z SMS-sporočili) itd.  

Največji doseg ciljne skupine in daleč največjo učinkovitost predstavlja TV-oglaševanje. Na 

izbranih najbolj gledanih kanalih, POP TV, KANAL A, RTV SLO1, FOX itd., smo v letu 2018 
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izvedli oglaševalsko kampanjo s TV-oglasom za obrazno nego AGELLES ter MA3GENIX. 

 

Slika 12: Predstavitev linije Ageless 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

Zelo pomemben del oglaševanja predstavljajo aktualni digitalni mediji, zato smo v letu 2018 

aktivno komunicirali prek družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram: 

− FB-stran Kozmetika Afrodita Slovenija komunicira z okoli 40.000 zvestimi sledilci in se 

še vedno širi; 

− FB-stran Afrodita MEN ima trenutno 5.000 sledilcev; 

− profil na Instagramu Afrodita Cosmetics ima 40.200 sledilcev. 

 

Slika 13: Primer izdelkov, ki so bili oglaševani 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

Pospeševanje prodaje in promocija sta metodi oglaševanja, s katerima kupca spodbujamo k 

preizkusu izdelkov in ga motiviramo za njegov nakup. Primeri pospeševanja so akcijska 

ponudba 1 + 1 gratis, nagrajevanje nakupa s priročnimi darili, znižanje cen izbranim izdelkov, 

nagradne igre, srečelovi ipd.  

 

Slika 14: Predstavitev linije Marmelada Tropical  

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

Primeri promocije so aktivnosti s promotorkami, ki nudijo vzorčke izdelkov in brezplačno 

pomoč pri nakupu na maloprodajnih mestih, pospeševanje prodaje s pomočjo brezplačne 
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analize kože, ki jo izvajajo strokovne  kozmetične svetovalke, izobraževanje učencev in dijakov 

po Sloveniji v programu izbirnih vsebin s področja higiene itd.  

 

Slika 15: Prikaz pospeševanja prodaje izdelkov Kozmetike Afrodita v DM-u (Drogerie 

Markt) 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

− Osebna prodaja, ki se je poslužujemo v trženju B2B preko dobro organizirane mreže 

strokovno izurjenih komercialistov. 

− Neposredno trženje, ki omogoča vzpostavitev stika z večjim številom potencialnih kupcev 

s pomočjo letakov, prodajnih pisem, brošur itd. V zadnjih letih veliko pozornosti 

namenjamo obveščanju v elektronski obliki – newsletter je način, s katerim v kratkem času 

komuniciramo z velikim številom naših potencialnih potrošnikov. Že petič zapored smo 

pripravili tudi Afroditino knjižico lepote, ki predstavlja prijetno poletno branje in jo 

distribuiramo kot vloženko v lepotnih revijah in trgovinskem sistemu DM. 

 

Slika 16: Primer neposrednega trženja izdelkov Kozmetike Afrodita  

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

− Odnosi z javnostmi, ki vključujejo različne javnosti: zaposlene, medijsko javnost, 

potrošnike, druge javne institucije, društva in skupine ter lokalno skupnost. V podjetju 

vsako leto organiziramo nekaj dogodkov, ki pomagajo pri interakciji kupcev z novimi 
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izdelki na prijeten, nevsiljiv način. Prav tako sprejemamo organizirane skupine/društva 

(društvo diabetikov, sindikate, šolarje, upokojence) na sedežu podjetja, kjer jim 

predstavimo našo dejavnost, omogočimo ogled podjetja in jih spoznamo z našimi izdelki. 

V okviru lokalne skupnosti sponzoriramo športne in kulturne prireditve ter mladostnike s 

posebnimi dosežki.  

Primer: Medijska predstavitev novega izdelka TROPICAL MARMELADA 

 

Slika 17: Medijska predstavitev novega izdelka Tropical Marmelada 

Vir: Kozmetika Afrodita 2021č. 

− Trgovski sejmi in razstave nam omogočajo, da se predstavimo širši javnosti; še posebej nas 

zanimajo javnosti B2B v državah članicah Evropske unije, ki nam zaradi skupne 

zakonodaje omogočajo aktivno širitev na tuje trge in posledično povečanje prodaje.  

Strateško oblikovan komunikacijski splet podjetja pripomore k njegovi pozitivni podobi v očeh 

potrošnikov. Naš cilj je, da nam tudi v bodoče pomaga širiti sporočilo o naših vrednotah, viziji 

in poslanstvu, v prvi vrsti pa seveda o kakovosti naših blagovnih znamk in izdelkov, ter tako 

doseči zastavljeni cilj, ki je biti prodajno uspešno podjetje. Naša prizadevanja in aktivnosti v 

letu 2018 so javnosti uspele prepoznati, zato ni naključje, da smo prejeli številna priznanja po 

izbiri lepotnih urednic, slovenskih blogerk in bralcev različnih revij.« 

Vprašali smo jo tudi, kateri elementi marketinškega komuniciranja so se jim pri prodaji najbolj 

obrestovali in kateri najmanj. Na dano vprašanje je odgovorila: »To je popolnoma odvisno od 

produkta in ravni komuniciranja. Na korporativni ravni, ko smo želeli povečati ugled blagovne 

znamke, smo bili najuspešnejši s promocijo prek vplivnežev in z organiziranimi medijskimi 

dogodki. Na izdelčni ravni je pri izbiri promocije za posamezne linije izdelkov vse odvisno od 

cilja komuniciranja, torej opredelitve ciljne skupine. Primer: ART OF TANNING – IZDELKI 

ZA SAMOPORJAVITEV KOŽE so bili najuspešnejši z izbiro pravega kanala komuniciranja 

– Instagrama, saj se tam zadržuje želena ciljna skupina potrošnikov.« 

Ker je uporaba digitalnega marketinga zelo v porastu, smo gospe Železnik zastavili vprašanje, 

ali uporabljajo elemente digitalnega marketinškega komuniciranja in na kakšen način. 
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Odgovorila je: »Digitalni mediji so zaradi pandemije postali zelo pomemben del marketinškega 

komuniciranja. Poslužujemo se naslednjih družbenih omrežij: FB-stran Kozmetika Afrodita 

Slovenija, ki komunicira z okoli 40.000 zvestimi sledilci in se še vedno širi, FB-stran Afrodita 

MEN, ki ima trenutno 5.000 sledilcev, ter profil na Instagramu Afrodita Cosmetics, ki ima 

40.200 sledilcev. Poleg omenjenega za komuniciranje uporabljamo tudi platformo Google kot 

orodje oglaševanja.« 

Vprašali smo jo tudi, ali sami načrtujejo in izvajajo marketinško komuniciranje ali imajo najeto 

agencijo, ki opravlja storitve za njihovo podjetje. Odgovorila je: »Marketinške aktivnosti 

načrtujemo sami, prav tako jih v večini izvajamo sami. Izjemoma zaradi tehnične zahtevnosti 

k sodelovanju povabimo zunanje agencije, vendar je to prej izjema kot pravilo. Ocenili smo 

namreč, da komuniciranje z agencijo vzame veliko našega časa in angažmaja, rezultat pa ne 

zadovolji naših želja in pričakovanj.« 

Zanimalo nas je tudi, kako aktivnosti marketinškega komuniciranja vplivajo na njihovo 

poslovanje. Odgovorila je: »Aktivnosti marketinškega komuniciranja so nujne, ne 

predstavljamo si uspešnega poslovanja podjetja brez marketinškega komuniciranja. Aktivnosti 

so različne, nekatere so zelo uspešne, druge manj, nekaterih sploh ne moremo izmeriti, ker 

predstavljajo naložbo v ugled in moč blagovne znamke podjetja. Zagotovo pa več ne bi 

obstajali, če ne bi bili marketinško tako uspešno aktivni.« 

Za zaključek intervjuja smo jo vprašali še, kako ocenjuje bodoče aktivnosti marketinškega 

komuniciranja in na katere aktivnosti bodo v prihodnosti dali največji poudarek. Odgovorila je: 

»Digitalno področje je področje, v katerega poleg TV največ investiramo. Tako bo tudi v 

prihodnje. Zagotovo pa bomo še vedno ohranjali »žive kontakte« s svojimi potrošniki v obliki 

predstavitev na medijskih dogodkih in na prodajnih mestih trgovinskih sistemov, kjer so na 

voljo naši izdelki.«  

6.2 Analiza rezultatov raziskave  

Podjetje Kozmetika Afrodita je uspešno slovensko podjetje, ki posluje tako na slovenskem kot 

na tujem trgu.  

Iz zastavljenih vprašanj, ki smo jih zastavili gospe Juditi Železnik, predstavnici trženjskega 

komuniciranja v podjetju Kozmetika Afrodita, smo ugotovili, da v podjetju izvajajo velik 

spekter aktivnosti trženjskega komuniciranja, ki se pojavljajo v vseh oblikah. Iz danih 

odgovorov smo ugotovili, da največ pozornosti namenijo oglaševanju prek medijev s pomočjo 

TV-oglasov, jumbo plakatov, letakov in drugih načinov. V zadnjem letu največ pozornosti 

namenjajo svoji spletni platformi, na kateri lahko porabniki naročijo vse na enem mestu, se 

informirajo o novostih in raziskujejo nove izdelke, ki so na voljo. Dostop imajo tudi do različnih 

informacij o njihovih storitvah in o dermatoloških ambulantah.  
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6.3 Ugotovitve raziskave  

V podjetju Kozmetika Afrodita se zavedajo, da se trg nenehno spreminja, in se na to hitro 

odzivajo. Ponujajo velik spekter kozmetičnih izdelkov in storitev, tako za nego obraza kot za 

nego telesa. Na trgu je tudi veliko konkurenčnih kozmetičnih podjetij, ki zelo dobro ponujajo 

svoje izdelke.  

Izvedli smo kvalitativno raziskavo podjetja Kozmetika Afrodita v obliki polstrukturiranega 

intervjuja s predstavnico trženjskega komuniciranja, gospo Judito Železnik. Ugotovili smo, da 

ima Kozmetika Afrodita zelo dobro načrtovano in izvajano marketinško komuniciranje. Svoje 

izdelke in storitve oglašujejo prek različnih komunikacijskih kanalov in na različne načne,  kot 

so oglaševanje v tiskanih medijih, TV-oglaševanje, digitalni mediji, nagradne igre, oglaševanje 

podjetja na različnih trgovskih sejmih, brezplačni vzorci, brezplačni pregledi kože, brezplačno 

svetovanje in mnogi drugi. Kozmetika Afrodita je danes zelo uspešno podjetje, ki to ne bi bilo 

brez dobro načrtovane in izvajanje strategije marketinškega komuniciranja. Z različnimi 

pristopi k oglaševanju pritegnejo bodoče uporabnike, kar je za podjetje velik uspeh.  

Zaradi nenehnega spreminjanja trga je treba spreminjati tudi marketinške strategije. V podjetju 

se tega zelo dobro zavedajo, saj so letos največ pozornosti namenili digitalnemu marketinškemu 

komuniciranju. Ustanovili so svojo spletno platformo, na kateri lahko porabnik izve za novosti, 

nakupuje izdelke in se informira o storitvah, ki jih ponuja podjetje. Kot smo omenili, so veliko 

pozornosti namenili tudi različnim vrstam oglaševanja skozi medijske kanale. Uporabljajo 

namreč tiskane medije, mrežne medije, TV, radio ter zunanje oglaševanje s citylight in jumbo 

plakati. 

Njihov namen ni samo prodati izdelke, temveč tudi širiti sporočilo o njihovih vrednotah, 

poslanstvu in viziji. S strateško načrtovanim marketinškokomunikacijskim spletom želijo 

porabnike prepričati o konkurenčnosti njihove ponudbe in o primernosti njihovih izdelkov, 

izobraževati javnost o uporabi njihovih izdelkov, vzpostaviti trajnejše odnose s potrošniki, 

zadovoljiti njihova pričakovanja in predstaviti svojo blagovno znamko. Dobro strateško 

oblikovan marketinškokomunikacijski splet podjetja pripomore k njegovi pozitivni podobi v 

očeh potrošnikov. 

6.4 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja 

Kot smo že navedli, je podjetje Kozmetika Afrodita v svoji panogi zelo uspešno slovensko 

podjetje, ki posluje tako na slovenskem kot na tujem trgu. Podjetje ponuja veliko različnih 

kozmetičnih izdelkov in storitev. Brez dobro načrtovanega marketinškega komuniciranja in 

zvestobe kupcev podjetje ne bi bilo tako uspešno, kot je sedaj.  

Pozornost kupcev so pridobili z dobrim marketinškim komuniciranjem in s kvalitetnimi izdelki. 

Marketinško komunicirajo v obliki TV-oglasov in prek drugih digitalnih medijev, poleg tega 
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se trudijo svoje izdelke komunicirati tudi v obliki osebne prodaje, neposrednega trženja, 

odnosov z javnostmi, trgovskih sejmov in različnih razstav. 

Na podlagi vseh naštetih dobrih praks marketinškega komuniciranja lahko sklepamo, da 

njihove aktivnosti predstavljajo velik spekter. Ugotovili pa smo, da bi malo več pozornosti 

lahko namenili pospeševanju prodaje. Podjetju bi svetovali, naj začnejo uporabljati še več 

testnih vzorcev različnih izdelkov. Veliko raziskav je namreč pokazalo, da so testni vzorci 

dober način oglaševanja izdelkov. Ljudje bi tako lahko poskusili različne izdelke in se lažje 

odločili o nakupu novih ali že obstoječih izdelkov. Kupci velikokrat kupujejo izdelke blagovne 

znamke, ki ji zaupajo ali ki so ji že nekaj časa zvesti. Včasih pa nekatere kupce premami tudi 

izgled drugih izdelkov, vendar se za nakup teh ne odločijo, ker imajo pomisleke o njihovi 

kakovosti in ustreznosti.  

Zavedamo se, da so lahko testni vzorci za večino izdelkov velik strošek za podjetje, ampak če 

bi ljudje malo bolj spoznali izdelke, bi se tako lahko lažje odločili za nakup. Za podjetje to 

pomeni več prihodka in tudi večji poslovni uspeh.  
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7 SKLEP 

V kozmetični industriji je veliko podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem kozmetičnih izdelkov 

in nudenjem kozmetičnih storitev. Ker se je standard življenja iz leta v leto spreminjal, ljudje v 

kozmetičnih izdelkih iščejo vse bolj naravne in ekološko pridobljene sestavine. Veliko je 

govora tudi o ekoloških embalažah in netestiranju izdelkov na živalih. S takimi izdelki se 

srečujemo dnevno in so postali naša vsakodnevna rutina. Ker je trend o negi kože vedno bolj 

priljubljena se je tudi kozmetična industrija pričela razvijati v tej smeri.  

Nekateri podjetniki so prepoznali potrebe potrošnikov in pričeli razvijati ideje. Zaradi 

prenasičenega trga so morala podjetja vedno znova iskati nove ideje, ki so različne od 

konkurence, in kupce privabiti v nakup izdelkov. Marketinško komuniciranje je glavni element, 

s katerim kupca pripravimo do nakupa izdelkov. Z dobrim komuniciranjem si lahko podjetje 

pridobi prednost pred konkurenti. 

V zaključni projektni nalogi smo proučevali strategijo marketinškega komuniciranja podjetja 

Kozmetika Afrodita. Ugotovili smo, da je podjetje Kozmetika Afrodita zelo uspešno in 

konkurenčno slovensko podjetje, ki že od leta 1970 posluje ne samo na slovenskem trgu, temveč 

tudi na več tujih trgih.  

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje Kakšne aktivnosti marketinškega komuniciranja izvaja 

podjetje Kozmetika Afrodita in kako te vplivajo na njihovo poslovanje? lahko odgovorimo, da 

imajo v podjetju natančno in dobro dodelano strategijo marketinškega komuniciranja in da zato 

uspešno poslujejo. Prilagajajo se tudi na spreminjanje trga in potreb potrošnikov. Z dobro 

strategijo dosežejo porabnike, kar pomeni, da dobro marketinško komuniciranje podjetju 

prinaša prihodek. 

Za nadaljnje uspešno poslovanje bi podjetju svetovali, da pozornost nameni tudi pospeševanju 

prodaje z vidika uporabe več testnih vzorcev njihovih izdelkov. Z uporabo testnih vzorcev bi 

lahko dosegli tudi tiste kupce, ki so po navadi nezaupljivi do drugih blagovnih znamk in so 

predani že preizkušeni blagovni znamki. Podjetje bi tako lahko še povečalo število kupcev, 

obseg poslovanja in tržni delež na zahtevnem in visokokonkurenčnem trgu kozmetičnih 

izdelkov.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju za gospo Judito Železnik, predstavnico kozmetičnega 

podjetja Kozmetika Afrodita 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z GOSPO JUDITO ŽELEZNIK, PREDSTAVNICO 

KOZMETIČNEGA PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA 

1. Kako dolgo Kozmetika Afrodita posluje na slovenskem trgu in kakšen je vaš program 

kozmetičnih izdelkov in storitev? 

2. Kaj vas motivira in zakaj tako uspešno poslujete? 

3. Kakšno vlogo in pomen ima marketing v poslovanju vašega podjetja? 

4. Kako načrtujete aktivnosti marketinškega komuniciranja za izdelke Kozmetika Afrodita? 

5. Kako načrtujete aktivnosti marketinškega komuniciranja za vaše storitve? Na kaj se 

osredotočate? 

6. Katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljate in na katere se najbolj 

osredotočate? 

7. Kateri elementi marketinškega komuniciranja so se vam pri prodaji najbolj obrestovali in 

kateri najmanj? 

8. Ali uporabljate tudi elemente digitalnega marketinškega komuniciranja, in če ja, na kakšen 

način? 

9. Ali marketinško komuniciranje načrtujete in izvajate sami ali imate najeto agencijo, ki te 

storitve opravlja za vaše podjetje? 

10. V kakšni meri po vašem aktivnost marketinškega komuniciranja vplivajo na poslovanje 

vašega podjetja?  

11. Kako ocenjujete aktivnosti marketinškega komuniciranja v prihodnosti in katerim 

elementom boste dali največji poudarek? 

 


