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POVZETEK 

 

Ugotavljamo, da imamo osebni trenerji običajno dovolj strokovnih izkušenj, pridobljenih z 

večletnim izobraževanjem in prakso, manjka pa nam podjetniških izkušenj. Pojavi se težava, 

kako sebe in naše storitve v lastnem podjetju uspešno tržiti.. Potencial trženja naših storitev je 

tako v individualnih treningih kot tudi v vodeni skupinski vadbi. V zaključni projektni nalogi 

smo izdelali marketinški načrt za trženje storitev osebnega trenerja, prilagojen slovenskemu 

tržišču. Pred začetkom priprave marketinškega načrta smo raziskali teorijo marketinga. 

Marketinški načrt smo pripravili na osnovi smernic, pridobljenih v literaturi. Pri izdelavi 

marketinškega načrta smo pridobivali podatke iz obstoječe ponudbe fitnes centrov ter centrov 

za skupinske vadbe, upoštevali smo tudi lastne izkušnje, pridobljene v mednarodnem fitnes 

centru. 

 

Ključne besede: marketinški načrt, marketinški splet, neposredni marketing, spletni 

marketing, marketing na družbenih omrežjih, marketing v športu, marketing osebnega 

trenerja. 

 

 

SUMMARY 

 

Usually personal trainers gain enough professional experiences through education and 

practices but lack of business experiences is noticed. Most common problem is how to get 

successful position on the market. The market exists for individual trainings as well as group 

exercises. We developed the marketing plan for personal trainer based on specifics of 

Slovenian market in our final project.  We studied theory of marketing and then developed 

our marketing plan based on literature. Information and data used in our final project are 

based on current offers from local fitness centers. We included also our personal experiences 

from international fitness center. 

 

Key words: marketing plan, marketing mix, direct marketing, online marketing, social media 

marketing, marketing in sport, personal trainer marketing. 
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1 UVOD 

Šport v aktualnem okolju presega meje rekreacije in za mnoge predstavlja vsaka športna 

aktivnost tekmovanje. Ljudje se zavedamo zdravega načina življenja. Zastavljamo si  različne 

cilje. Nekateri strmimo k boljšemu počutju, ki ga dosežemo s pomočjo športnih aktivnosti, 

drugi želijo pridobiti na mišični masi in estetiki, tretji želijo izgubiti odvečne kilograme, ipd.. 

Kljub temu, da  je na voljo dovolj informacij za dosego zastavljenih ciljev, imamo običajno 

ljudje potrebo, da nam do zastavljenih ciljev pomaga strokovno usposobljena oseba, osebni 

trener. Osebni trener s svojim strokovnim znanjem učinkovito pomaga posamezniku pri 

odpravi večine preprek, kot so npr.: motivacija, vztrajnost, monotonost vadb, ipd., ki se 

postavljajo na poti do željenih ciljev. 

 

Osebni trenerji pridobivamo izkušnje in znanje s kontinuiranim izobraževanjem. V Sloveniji 

imamo več ponudnikov izobraževanj, kot so npr.: Fakulteta za šport v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta v Mariboru, Fitnes zveza Slovenije.  Izkušnje osebni trenerji običajno pridobivamo z 

delom v različnih fitnes centrih, profesionalnih športnih klubih ter športno rekreativnih 

centrih, kjer izvajamo vodene vadbe. V domačem okolju je večina osebnih trenerjev 

samozaposlenih, storitve pa izvajajo tako individualnim naročnikom kot fitnes centrom. 

Opažamo, da trendu povečevanja ponudbe fitnes centrov sledi tudi ponudba telovadnic, t.i. 

»gym-ov«. 

 

Ključno vlogo pri pridobivanju novih strank ter ohranjanju obstoječih strank odigra 

marketing. Nove in obstoječe stranke so pomembne za uspešno poslovanje osebnega trenerja. 

Za kvalitetno izvajanje marketinga osebnega trenerja potrebujemo dober marketinški načrt 

prilagojen, zahtevam osebnega trenerja. Z učinkovitim izvajanjem marketinškega načrta 

osebni trener lažje uspešno in učinkovito trži svoje storitve. 

 

V zaključni nalogi smo raziskali teorijo marketinga in metodologijo priprave marketinškega 

načrta. Pripravili smo marketinški načrt, ki je vsebinsko in po obsegu prilagojen osebnemu 

trenerju.  



 
 

2 
 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Ko se osebni trenerji odločamo stopiti na podjetniško pot in imamo dovolj strokovnih 

izkušenj, ki smo si jih nabrali z večletnim izobraževanjem in prakso v različnih fitnes centrih, 

nam običajno primanjkuje podjetniških izkušenj. Pojavi se težava, kako sebe v lastnem 

podjetju uspešno tržiti oz. kako pripraviti učinkovit marketinški načrt, ki nam bo pomagal pri 

pridobivanju novih in ohranjanju obstoječih strank. 

 

Osebno trenerstvo omogoča ljudem profesionalen pristop k telesni vadbi in doseganju 

zastavljenih ciljev. V kolikor ljudem manjka izkušenj ali motivacije za vadbo, jim lahko 

osebni trener učinkovito pomaga s svojim strokovnim znanjem na poti do ciljev. Osebni 

trener lahko pomaga pri oblikovanju celovitega življenjskega sloga posameznika. Pomembno 

vlogo pri izbiri osebnega trenerja odigra marketing. 

 

Veda marketinga izhaja iz različnih družbenih ved, kot so npr.: ekonomija, komunikologija, 

psihologija in sociologija. Marketing definira in raziskuje ciljne trge ter uporabnike. Z 

uporabnikom skuša vzpostaviti dobičkonosen odnos. Izvajalca storitev ali proizvajalca izdelka 

marketing poveže z uporabnikom (Trženje 2017). 

Ena prvih teorij marketinga govori o marketinškem spletu, formuli 4 x P (P1 – izdelek, P2 – 

cena, P3 – distribucija, P4 – marketinško komuniciranje). Idejo marketinškega spleta je 

predstavil Jerome McCarthy že leta 1960,  Philip Kotler pa jo je uspešno populariziral 

(Mahajan 2013). 

 

P-ji so kombinacije marketinških spremenljivk, ki jih moramo kontrolirati za doseganje 

prodajnih ciljev na določenem trgu. Kasneje se je izkazala potreba in marketinški splet se je 

razširil z dodatnimi tremi P-ji (P5 – ljudje, P6 – izvajanje, P7 – fizični dokazi), tako sedaj 

govorimo o formuli 7 x P (Devetak in Vukovič 2002). 

Marketing je pomemben in prisoten na vsakem koraku. Obdani smo s stvarmi, ki se jih 

zavedamo in stvarmi, ki se jih ne zavedamo, imajo pa določen vpliv na nas. Marketing se 

danes razvija v smeri ustvarjanja potreb, šele potem se osredotočamo na ponudbo storitve ali 

izdelka.  

 

Osnova marketinga je, da je uporabnik zadovoljen z odpravo njegove potrebe, hkrati pa mora 

ponudnik imeti pozitiven in aktiven odnos do uporabnika (Devetak 2007). 
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1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je priprava marketinškega načrta za trženje storitev 

osebnega trenerja. V zaključni projektni nalogi želimo raziskati ustrezen način izdelave 

marketinškega načrta, prilagojenega trženju storitev osebnega trenerja. 

 

V zaključni projektni nalogi smo si zastavili cilje: 

- proučili bomo teorijo marketinga, 

- analizirali bomo primer dobre prakse marketinga storitev osebnega trenerstva v 

mednarodnem fitnes podjetju ter 

- izdelali bomo marketinški načrt za trženje storitev osebnega trenerja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metodologije: 

- s pomočjo metode kompilacije smo proučili teorijo marketinga. Proučevali smo literaturo 

domačih in tujih avtorjev, članke ter spletne vire 

- s pomočjo metode opazovanja smo proučili dobro prakso marketinga mednarodnega fitnes 

podjetja 

- z metodo sinteze smo združili teorijo marketinga, pridobljeno z metodo kompilacije ter z 

metodo opazovanja analizirano prakso v mednarodnem fitnes podjetju. Metoda sinteze 

nam bo v pomoč pri pripravi marketinškega načrta trženja storitev osebnega trenerja. 

1.4 Predpostavke in omejitve naloge 

Predpostavljamo, da je marketing eden ključnih dejavnikov za uspešno trženje in opravljanje 

storitev osebnega trenerstva. Pri analizi dobre prakse marketinga osebnega trenerstva smo se 

omejili na eno mednarodno fitnes podjetje. 

  



 
 

4 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnem delu naloge se bomo podrobneje lotili marketinga. Ker je marketing zelo širok 
pojem, si bomo pogledali kakšne vrste marketinga obstajajo in so za naše delo zanimiva in 
pomembna. 

2.1 Marketing 

V slovenskem prostoru za marketing uporabljamo dva izraza. Prvi je marketing, drugi trženje. 

Običajno raje uporabljamo marketing, ker ima izraz trženje prizvok prodaje. Proučene potrebe 

oz. plačilno sposobna povpraševanja so bistvena za teorijo in prakso marketinga (Devetak 

2007). Poznamo različne vrste marketinga. Nekatere smo opisali v nadaljevanju. 

 

Prve teorije marketinga segajo v 50. leta prejšnjega stoletja. Leta 1954 je ugledni teoretik 

Peter Drucker prvič poizkusil definirati marketing. Predpostavljal je, da sta za podjetje 

pomembni le dve funkciji, marketing in inovacije. Trdil je, da je bistvo marketinga narediti 

prodajo odvečno (Podnar, Golob in Jančič 2007).  

 

Kadar nam uspe svoje storitve ali izdelke tržiti brez napora prodaje, smo opravili dober 

marketing, saj se naša storitev ali izdelek proda sam od sebe. Storitve ali izdelka ne vsiljujemo 

nikomur, potrošnik se odloči sam. Imidž, ki ga prikažemo in interes, ki ga izkažemo 

uporabniku, sta v praksi pomembna. Uporabniki se zanašajo na simbole, ki pomenijo 

kvaliteto. Ti simboli so lahko znaki kakovosti, reklama od ust do ust, ipd.. Ti simboli 

pomenijo tudi zadovoljevanje človeških želja in potreb. Umetnost zadovoljevanja 

uporabnikov je, kako doseči njihovo trajno zadovoljstvo po cenah konkurentov na trgu. Za 

čim bolj celostno zadovoljitev uporabnikovih potreb se moramo držati smernic, ki jih 

narekuje marketinški splet (Jonak 2006). 

2.2 Marketinški splet  

Idejo marketinškega spleta je prvi predstavil Jerome McCarty leta 1960, kasneje jo je uspešno 

populariziral Philip Kotler  (Mahajan 2013).  

 

Marketinški splet ponazorimo s P-ji. Pomembno je, da je vsak P čim bolj učinkovito 

prilagojen določeni poslovni dejavnosti in željeni poziciji na trgu. Vsak P predstavlja 

izhodišče za načrtovanje tržne strategije in olajša operativno izvedbo načrta trženja. 

Marketinški splet mora biti orodje vsakega podjetnika, ki želi biti edinstven, drugačen in 

konkurenčen (Podjavoršek 2012).   
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Osnovni marketinški splet opredeljuje formula štirih P-jev: 

- P1 – izdelek ali storitev (Product),  

- P2 – cena (Price), 

- P3 – kraj in prostor (Place), 

- P4 – marketinško komuniciranje (Promotion). 

 

 
 

 Slika 1: Osnovni marketinški splet 4P 

 

Na sliki 1 je predstavljen osnovni marketinški splet 4P, ki se uporablja v teoriji in praksi 

marketinga. Za doseganje željenih rezultatov na ciljnem trgu moramo P-je ustrezno 

kontrolirati (Devetak in Vukovič 2002). 

P1 – izdelek ali storitev 

Ugotoviti moramo potrebo po izdelku ali storitvi in zagotoviti njegovo edinstvenost 

(Podjavoršek 2012). 

 

Pri izdelku ali storitvi govorimo o kvaliteti, koristnosti, posebnosti, dobrem imenu, ipd.. Vse 

navedene in še nekatere druge značilnosti ocenjuje uporabnik. Glede na to, da je veliko 

odvisno od uporabnikove ocene, je zelo pomembno, da storitev ali izdelek čim bolj 

približamo uporabniku (Devetak in Vukovič 2002).  

 

Storitev in izdelek se razlikujeta. Izdelek je vsaka fizična stvar, ki jo lahko ponudimo na trgu 

in ki zadovolji željo ali potrebo uporabnika. Storitev pomeni delovanje, ki ga izvajalec 

storitve ponudi v uporabo uporabniku in s tem zadovolji njegovo željo ali potrebo (Podnar, 

Golob in Jančič 2007).  

 

Storitev se razlikuje od izdelka po: 

- neopredmetenosti – storitve ne moremo pred uporabo fizično zaznati, 

- neločljivosti – izvajalec storitve ter stranka sta sestavna dela storitve, saj gre za istočasno 

porabo in proizvodnjo, 
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- spremenljivosti – izvedena storitev zaradi človeškega dejavnika ni nikoli enaka, 

- minljivosti – storitve ne moremo shraniti. 

 

 

P2 – cena  

Ceno izdelka ali storitve oblikujemo na osnovi stroškov ter vrednosti za stranko (Podjavoršek 

2012).  

 

Cena ni odločilni dejavnik, ki bi vplivala na strankino željo po nakupu storitve ali izdelka. 

Zagotovo pa cena vpliva na odločitev o nakupu. Velik vpliv na strankino odločitev o nakupu 

igra cena primerljive storitve ali izdelka konkurenta na trgu. Strategija določanja cene ima pri 

odločitvi o nakupu pomembno vlogo, saj ima cena zaradi vpliva na prodajo neposreden vpliv 

na razliko v ceni ter preko vpliva povpraševanja na prodano količino. Cena je spremenljivka 

ponudnika storitve ali izdelka in mu ustvari prihodek. Glede na način strankinega dojemanja 

storitve ali izdelka ima stranka izoblikovane referenčne cene. Na ceno lahko gledamo s 

stališča stranke ali s stališča marketinškega razmišljanja. Cena vsebuje dve sestavini. Prva 

sestavina cene je osnovna cena, ki je za stranko primerna ob nakupu osnovne storitve ali 

izdelka, druga sestavina cene pa je cenovna premija, ki jo je stranka pripravljena plačati za 

blagovno znamko (Podnar, Golob in Jančič 2007). 

 

Ob oblikovanju cene moramo upoštevati tudi dejavnike, kot so npr.: v ceno želimo vračunati 

tudi provizijo, pribitek in dobiček ali želimo s ceno le pokrili nastale stroške, ki smo jih 

ustvarili. Ob oblikovanju cene lahko naletimo na težave predvsem takrat, ko razvijemo novo 

storitev ali ko za staro storitev uvedemo drugo tržno pot ter v primeru, da se odločimo za 

konkuriranje na natečajih in takrat, ko ceno oblikujemo prvič (Jonak 2006).  

 

Oblikovani ceni moramo dodati čim bolj privlačno podobo. Na ta način pospešujemo možnost 

nakupa. Ceno lahko naredimo privlačno z različnimi pristopi, kot npr.: možnost obročnega 

plačila, razprodaje, popusti, ipd. (Retar 1992). 

 

P3 – kraj in prostor 

Pomembno je, kje bomo prodali stranki izdelek ali storitev. Ravno tako so pomembne 

distribucijske in prodajne poti (Podjavoršek 2012).  

 

Pri izdelkih ima razpečevanje pomembno vlogo, mesto in pomen. Zasledimo lahko tudi izraz 

distribucija. To pomeni, da imamo prevoz izdelkov do strank organiziran. V primeru 

neposredne dobave izdelkov od proizvajalca do stranke govorimo o neposredni razpečavi. 

Poznamo tudi primere, ko je med proizvajalcem in stranko vmesni člen v obliki maloprodaje, 

veleprodaje, grosista, ipd..  
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Pri storitvah ne govorimo o razpečavi in distribuciji, ampak o prostoru in kraju izvajanja 

storitev. Prostor izvajanja storitev je lahko pri izvajalcu, naročniku ali pa se prostor izbere v 

dogovoru med izvajalcem in stranko. Zanimanje stranke in izvajalca je v večini primerov 

neposredna tržna pot. Tako se izognemo dodatnim stroškom, izvedba komunikacije in same 

storitve pa je mnogo hitrejša. Ker je komunikacija neposredna in hitra, se lahko hitro reši 

katerakoli nejasnost, ki nastane med izvajalcem in stranko (Devetak in Vukovič 2002) 

 

P4 – marketinško komuniciranje 

Sredstva marketinškega komuniciranja so namenjena vzpostavitvi zavedanja o prisotnosti 

izdelka ali storitve na trgu in predstavitvi ciljni skupini strank (Podjavoršek 2012).  

 

Marketinško komunikacijski splet je sestavljen iz oglaševanja, pospeševanja prodaje, osebne 

prodaje, neposrednega marketinga in odnosov z javnostmi.  

 

Marketinško komuniciranje je eden izmed načinov komunikacije s strankami. Z marketinškim 

komuniciranjem želimo doseči hitrejšo in lažjo odločitev stranke o nakupu. Za uspešno 

marketinško komuniciranje storitev ali blaga uporabljamo, npr.: seminarje, predstavitve, 

osebno svetovanje, reklame v medijih, itd.. Samo z marketinškim komuniciranjem stranke ne 

prepričamo v nakup. V primeru, da je naša storitev ali izdelek slabši ali dražji od 

konkurenčnega, nam še tako dobro marketinško komuniciranje ne bo pomagalo do želenega 

učinka prodaje (Devetak in Vukovič 2002). 

 

Kasneje je bilo ugotovljeno, da potrebujemo dodatna izhodišča za načrtovanje tržnih strategij. 

Dodani so bili 3P-ji: 

- P5 (people) – ljudje,  

- P6 (processing) – izvajanje,  

- P7 (physical evidence) – fizični dokazi). 
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Slika 2: Marketinški splet - dodatni 3P 

 

Na sliki 2 so prikazani dodatni 3P. 

 

P5 – ljudje  

Ljudje, kot npr.: samostojni podjetniki, zaposleni, zastopniki podjetja, ipd., prispevamo pri 

gradnji zvestobe kupcev (Podjavoršek 2012). 

 

Ljudje imamo zelo pomembno vlogo, kadar govorimo o izvajanju storitev. Ljudje nastopamo 

na eni strani kot stranke in na drugi strani kot izvajalci storitve (Devetak in Vukovič 2002).  

 

Stranke nastopajo kot ocenjevalci kakovosti. Od njih je odvisno, kako bo njihova ocena 

vplivala na ostale potencialne stranke. Ljudje, ki tržijo storitev, lahko na njeno kakovost 

vplivajo s svojo predstavitvijo tako, da vrednost storitvi zvišajo ali znižajo (Retar 1992). 

 

Pomembna je tudi zahtevnost storitve, ki jo nekdo izvaja. Primerno zahtevnosti mora biti 

izvajalec storitve strokovno usposobljen. Od zdravnika ne moremo pričakovati poučevanje 

osnov programiranja in obratno. Od ljudi, ki poučujejo, se pričakuje velika mera ustvarjalnosti 

in dobra komunikacija z ljudmi. Ravno tako je pomembna motivacija izvajalcev storitve, saj 

mora biti zadovoljstvo stranke vedno na prvem mestu. Pomembna je tudi vizualna podoba 

izvajalca storitve. Lažje je izvajati storitev v primeru, da ima tudi stranka primerno vizualno 

podobo, vendar v praksi ni vedno tako. Srečujemo se z »manj kulturnimi« strankami, pri 

katerih moramo biti še posebno pazljivi in pravilno odreagirati ob določenih situacijah tako, 

da kljub vsemu učinkovito izvedemo storitev (Devetak in Vukovič 2002). 

 

P6 – izvajanje 

Izvajanje postopkov v prodajnem procesu, način posredovanja izdelkov ali storitev, 

informiranje, sprejemanje naročil, dostava, ipd. neposredno vpliva na oblikovanje blagovne 

znamke (Podjavoršek 2012). 

 

Ugotavljamo, da je najpomembnejši del storitve sam proces izvajanja storitve. Izvajanje 

storitve mora biti varno, izvesti se mora kakovostno in z ustrezno hitrostjo. Izvajalec storitve 

mora biti strokovno usposobljen in izobražen, poznati mora tehnologijo, zakone, itd.. 

Uspešnost izvedene storitve je v rokah izvajalca, ki je za storitev strokovno usposobljen. 

Predvsem je to pomembo v primeru, ko je izvajalec v neposrednem stiku s stranko. Za 

doseganje dobrih rezultatov izvajanja storitve morajo tesno sodelovati tisti, ki storitev izvajajo 

in strokovnjaki iz marketinškega področja. Zadovoljstvo stranke je odvisno od kakovosti 

izvedene storitve (Devetak in Vukovič 2002). 
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P7 – fizični dokazi  

Delovno okolje, prodajni prostor, prostor izvajanja storitve, ipd., vse to odraža značaj in 

vrednote podjetja (Podjavoršek 2012). 

 

Fizični dokazi predstavljajo vse tisto, kar lahko stranka vidi, sliši in občuti. Uspeh storitve, ki 

jo nudimo, je odvisen tudi od okolja, v katerem storitev izvajamo. Okolje nudi oporo 

izvajanju storitve. Stranke se vračajo k tistemu izvajalcu, ki je pustil dober vtis in od katerega 

so odšle zadovoljne. Izvajalci strmimo k stalnemu zadovoljstvu strank, njihove želje in 

potrebe pa želimo zadovoljiti čim bolj popolno. Ne smemo pozabiti na obstoječe stranke, za 

katere se moramo ravno tako truditi, da jih ohranimo (Devetak 2007). 

 

Marketinški splet 7P je prikazan na sliki 3. Pomembno je, da se zavedamo, da ima vsaka 

poslovna dejavnost vsak P izražen drugače. Ravno tako je pomen vsakega P-ja v različnih 

dejavnostih in na različnih trgih drugačen. Ugotavljamo, da je zelo pomembno skozi 

marketinški splet spoznavati dejavnosti in tržišče, na katerem delujemo in se poizkušati 

razlikovati od konkurence (Podjavoršek 2012). 

 

 
 

Slika 3: Marketinški splet 7P 

 

Ključna vloga marketinga je uspešno upravljanje marketinškega spleta v marketinškem okolju 

(Heller 2002).  

2.3 Neposredni marketing 

Večina ljudi ne pozna definicije neposrednega marketinga. Kaj sploh je neposredni 

marketing? Marketing kot pojem je zelo širok, neposredni marketing pa je že bolj usmerjen. 

Večina ljudi ob pojmu neposredni marketing pomisli na medij neposredne pošte. Zasledimo 

tudi mnenja, da je neposredni marketing pomešan s svojim distribucijskim kanalom, torej 
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neposredno pošto. Nekateri si neposredni marketing zamišljajo kot prodajanje s tiskanimi 

oglasi. Mnogi se s pojmom neposrednega marketinga ne strinjajo. Menijo, da bi se neposredni 

marketing moral imenovati npr.: osebni marketing, dialogni marketing, kurikulski marketing, 

itd. (Bird 2008). 

Bird (2008) definira neposredni marketing kot: »Vsaka oglaševalska aktivnost, ki ustvarja in 

izkorišča neposredni odnos med vami in vašo potencialno stranko ali že obstoječo stranko kot 

posameznikom.« 

 

V neposrednem marketingu velik poudarek dajemo osebnemu profilu aktualne ali potencialne 

stranke. Vsaka stranka je individualna. Z vsako potencialno stranko imamo možnost 

vzpostavitve prvega vtisa. To je trenutek, ko se s potencialno stranki prvič srečamo in 

pridobimo informacije, ki nam bodo v prihodnje pomagale pri zadovoljevanju strankinih 

potreb. Ustvarimo profil izbranih potencialnih strank in strank, da jih lahko kar najbolje 

analiziramo in posledično oblikujemo storitev ali izdelek, ki bo najbolje zadovoljeval njihovo 

potrebo. Tako krepimo tudi odnos s potencialno ali aktualno stranko. Strmimo k temu, da s 

stranko ustvarimo trajno razmerje. Testiranje je nujno potrebno za doseganje čim boljših 

rezultatov v neposrednem marketingu. S testiranjem ugotavljamo, katere marketinške 

aktivnosti in vsebine delujejo in katere ne. Poleg tega z analizo testiranj ugotavljamo, ali 

denar vlagamo v prave aktivnosti. Neposredni marketing je uspešen, ko z usmerjenimi 

aktivnostmi dosežemo, da se storitev ali izdelek prodaja sam od sebe (Bird 2008). 

2.4 Spletni marketing 

Prvi spletni brskalnik je bil dostopen leta 1993. V prvem letu je bilo postavljenih 130 spletnih 

strani, od tega je bilo komercialnih spletnih strani domena.com le 1%. V prihodnjih treh letih 

se je zadeva drastično spremenila. Do leta 1996 je število spletnih strani naraslo na 610.000, 

delež komercialnih spletnih strani pa je narasel na 75%. Trend naraščanja števila spletnih 

strani se ni ustavil in do konca tisočletja je bilo postavljenih že na milijone spletnih strani 

(Sarić 2013). 

 

Zanimivo je, da splet nima lastnika. Vsak uporabnik omrežja si ga lasti in zanj tudi skrbi. 

Splet imenujemo tudi svetovno omrežje. Konkurenca na spletu se stopnjuje iz dneva v dan, 

zato je pri spletnem marketingu nujen timski pristop. Pri spletnem marketingu morajo 

sodelovati med seboj strokovnjaki marketinga in informatike (Devetak in Vukovič 2002).  

 

Spletni marketing se izvaja na spletu. Splet je virtualni prostor, na katerem je mogoče 

oglaševati praktično povsod. Metode spletnega marketinga so npr.: iskalniški marketing, 

spletno družbeno trženje, oglasne pasice, oglaševanje v aplikacijah pametnih telefonov, ipd.. 
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Iskalniški marketing, trenutno z deležem slabih 50 odstotkov celotnega spletnega marketinga, 

spada med najbolj učinkovite metode spletnega marketinga. Obstajata dva načina iskalniškega 

marketinga. SEM (Search Engine Marketing) je prvi način. To so sponzorirane povezave na 

brskalnikih, kot so npr.: Google, Yahoo, ipd.. Oglaševalec izbere ključne besede, vezane na 

svojo panogo, ki se v primeru, ko stranka vpiše besede v iskalnik, prikažejo na vrhu ali v 

desnem stolpcu iskalniškega okenca. Drugi način pa je SEO (Search Engine Optimization). 

Posebnost SEO je umeščanje med zadetki, ko uporabnik vpiše ključne besede v iskalnik. Ker 

večina uporabnikov spleta zavestno opazi le prve tri zadetke, ki jih ponudi iskalnik, imamo 

večjo možnost prepoznave, če se naša stran nahaja med prvimi zadetki. Investicija v SEO je 

vsekakor ena izmed boljših investicij v spletni marketing (Osnove spletnega trženja 2010). 

2.5 Marketing na družbenih omrežjih 

Družbeno omrežje definiramo na dva načina. Sociološko definiramo družbeno omrežje kot 

skupino ljudi, ki zaradi skupnih interesov in značilnosti tvorijo določeno družbo. Ta družba je 

družbena mreža določene osebe. Druga definicija družbenega omrežja izhaja iz računalništva 

in govori o družbenih storitvah na internetu, kjer se uporabniki povezujejo in družijo v 

virtualnih prostorih (Kompare 2017). 
 

Časa za fizično druženje v današnjem času je zaradi visokega tempa življenja vse manj. To je 

glavni razlog, da se ljudje poslužujemo družbenih omrežij. Na družbenih omrežjih imamo 

dostop do tistih skupin ljudi, s katerimi se radi družimo, nimamo pa možnosti za fizično 

druženje. Veliko lažje ohranjamo stik prek spleta, saj je prenos sporočil hiter in zanesljiv.  
 

Družbena omrežja so se začela pojavljati na spletu v 90. letih. Ena izmed prvih spletnih strani 

na temo družbenega omrežja je bila stran www.geocities.com. V nadaljevanju je potekal 

razvoj tega tipa spletnih strani v smeri bolj prijazne uporabniške izkušnje. V manj kot 

dvajsetih letih razvoja so družbena omrežja doživela razcvet (Spletno družbeno omrežje 

2017). 
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Slika 4: Domača stran www.geocities.com iz leta 1998 

vir: Greenfield 2013. 

 

Slika 4 prikazuje domačo stran GeoCities iz leta 1998, ene izmed prvih spletnih strani na 

temo družbenih omrežji.  

 

Danes obstaja več družbenih omrežji, kot so npr.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

ipd. (Spletno družbeno omrežje 2017).  

 

Facebook je trenutno največje in še vedno najbolj popularno družbeno omrežje. Ustanovljen 

je bil leta 2004. Maja 2017 je imel dnevno že blizu dve milijardi uporabnikov. V primerjavi z 

istim časovnim obdobjem v letu 2016 beleži 18 odstotno rast števila uporabnikov. Največ 

aktivnih uporabnikov Facebooka je starih med 25 in 34 let (The Top 20 Valuable Facebook 

Statistics – Updated May 2017). 
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Slika 5: Profil na Facebook strani 

 
Slika 5 prikazuje primer Facebook uporabniškega profila. 

 

Twitter je bil ustanovljen leta 2006. Omrežje Twitter je postavljeno kot spletno družbeno 

omrežje in mikroblog. Na Twitter-ju si uporabniki izmenjujemo kratka sporočila do 140 

znakov. Ta sporočila imenujemo tweets oz. »čivki« (Twitter 2017). 

 
 

Slika 6: Profil na Twitter-ju 

 

Slika 6 nam prikazuje izgled Twitter strani. 
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LinkedIn družbeno omrežje je namenjeno poslovnim uporabnikom. Ustanovljeno je bilo leta 

2002. Uporabniki LinkedIn omrežja se med seboj povezujejo predvsem zaradi poslovnih 

razlogov. LinedIn omrežje ima danes že več kot 500 milijonov uporabnikov. 

 

 
 

Slika 7: LinkedIn profil 

 

Slika 7 nam prikazuje primer LinedIn strani. 

 

Marketing na družbenih omrežjih poteka po načelu ustvarjanja zanimive vsebine. Ustvariti 

moramo tako vsebino, da je zanimiva najprej za potencialno stranko, ki bo potem to vsebino 

delila s svojo bazo uporabnikov v družbenem omrežju. Princip je podoben obliki marketinga 

od ust do ust. Na družbenih omrežjih imamo možnost izvajanja marketinga s pomočjo video 

vsebin, slik in zapisov (Marketing socialnih medijev 2009). 

2.6 Marketing v športu 

Marketing v športu je specifičen. Na posameznike gledamo kot na stranke, ki imajo skupne 

interese, kot so npr.: športni izdelki, storitve, tekmovanja, športni dogodki, ipd.. Posebnost 

marketinga v športu je, da posamezniki v šport vlagajo veliko čustev. Šport se od 

vsakodnevnega nakupovanja razlikuje v željah, motivih in vzvodih posameznika. Začetki 

marketinga v športu segajo v 70. leta. Izvajala so ga podjetja, ki so preko športa komunicirala 

s svojimi strankami. Razlikujemo med marketingom športa in marketingom preko športa. 

 

Marketing športa ima nekaj posebnosti: 

- šport je tekmovalen, a vključuje sodelovanje, 

- stranke v športu se rade identificirajo s športom in imajo visoke zahteve, 

- športa se ne da predvideti, zato je težko dolgoročno zadovoljiti stranke, 

- povpraševanje je močno odvisno od rezultatov. 
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Za marketing preko športa se odločajo običajno multinacionalke, kot npr.: 

- Coca-Cola, proizvajalka gaziranih pijač, 

- Nike, Adidas, Reebok, proizvajalci športne opreme, 

- Bwin, spletne športne stave ter 

- Audi, BMW, General Motors, avtomobilska industrija. 

 

Šport lahko enačimo tudi z drugimi oblikami zabave, saj s svojo enostavnostjo, dramo in 

razburljivostjo predstavlja utopijo (Makovec-Brenčič, Gerlovič in Šugman 2008). 

2.7 Načrtovanje marketinga 

Pravilno načrtovanje marketinga zagotavlja konkurenčno prednost. V procesu načrtovanja se 

osredotočamo na potrebe in povpraševanje strank in temu primerno prilagodimo ponudbo 

storitev in izdelkov. 

 

Ko se odločamo za načrt, moramo biti pozorni na dejavnike v makro okolju, kot so npr.: 

demografski, gospodarski, družbenopolitični, kulturni, tehnični in tehnološki ter sposobnost 

plačila strank (Devetak 2007). 

 

Dejavnike, ki vplivajo na podjetje v makro okolju razdelimo v pet skupin in jih povzamemo v 

PESTO analizi. 

 

 

Pesto analiza: 

- P – politični in pravni dejavniki, 

- E – ekonomski dejavniki, 

- S – sociološko kulturni dejavniki, 

- T – tehnološki dejavniki in 

- O – dejavniki naravnega okolja. 

 

Običajno na spremembe v makro okolju podjetje nima vpliva, mora pa se spremembam 

prilagajati. Analiziramo tudi mikro okolje. Pri analizi mikro okolja analiziramo tržišče, 

konkurenco in stranke. Analiziramo tudi notranje okolje in ponudbo podjetja. Običajno 

zaključimo z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki zajema tako zunanje kot 

notranje okolje  (Podnar, Golob in Jančič 2007). 
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2.8 Cilji marketinga 

Kaj želimo z marketingom doseči? Brez zastavljenih ciljev težko najdemo odgovor na 

zastavljeno vprašanje. Ugotavljamo, da je smotrno zastaviti vsaj tri cilje: pozitivni izkupiček, 

pridobivanje novih strank ter ohranjanje obstoječih strank. Pozitivni izkupiček je eden glavnih 

ciljev marketinga. Vedno želimo ustvariti pozitiven izkupiček iz vloženih sredstev v 

marketing z namenom ustvarjanja prepoznavnosti naše storitve. Pridobivanje novih strank je 

pomembno. Za pridobivanje novih strank moramo najprej prepoznati potrebe plačilno 

sposobnih strank. Nato plačilno sposobne stranke profiliramo in jih razvrstimo v različne 

ciljne skupine. Posameznim ciljnim skupinam predstavimo našo storitev na način, ki bo za 

posamezno ciljno skupino najbolj primeren in bo najbolje zadovoljil njihove potrebe (Devetak 

2007). 

  

Ne smemo pozabiti na ohranjanje obstoječih strank. Strankam, ki koristijo našo storitev 

moramo nuditi tako izkušnjo, da se bodo vrnile in bodo za nas tudi aktivne reference. To 

pomeni, da nas bodo priporočale naprej svojim znancem in prijateljem.  

2.9 Marketinški načrt 

Marketinški načrt moramo razviti. V marketinškem načrtu jasno določimo in natančno 

razdelamo pot do uresničitve marketinške strategije, ki vsebuje vse v poslovnem načrtu 

zastavljene cilje. V marketinškem procesu je marketinški načrt eden ključnih dejavnikov. 

 

 

  

Marketinški načrt vsebuje naslednje elemente: 

- poslanstvo, 

- SWOT analizo, 

- marketinške cilje, 

- marketinške strategije, 

- izvajanje načrta ter 

- nadzor in merjenje načrta. 

 

V procesu razmišljanja, preverjanja in načrtovanja marketinškega spleta 7P opredelimo 

poslanstvo, SWOT analizo, marketinške cilje in marketinške strategije.  

 

Za izvajanje marketinškega načrta si pomagamo s pripravo operativnega marketinškega 

načrta. V operativnem marketinškem načrtu definiramo ključne aktivnosti, časovne termine, 
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proračun in odgovorne osebe za izvedbo. Operativni marketinški načrt v kombinaciji s 

preglednim finančnim načrtom ter ostalimi potrebnimi informacijami omogoča učinkovito 

merjenje in nadzor marketinškega načrta. 

 

 
 

Slika 8: Primer tabele spremljanja operativnega marketinškega načrta 

 

Slika 8 nam prikazuje primer tabele, ki nam je v pomoč pri spremljanju izvajanja 

operativnega marketinškega načrta. 

 

Nadzor in merjenje marketinškega načrta in njegovih aktivnosti mora potekati redno v 

dogovorjenih časovnih intervalih. Preverjamo uspešnost doseganja ciljev, porabo sredstev iz 

proračuna in odgovorne osebe, ki izvajajo ključne aktivnosti. Na odstopanja od zastavljenega 

načrta moramo reagirati, se prilagoditi in usmerjati aktivnosti tako, da dosegamo čim boljše 

rezultate (Podjavoršek 2012). 

 

Pri razvoju marketinškega načrta sledimo naslednjim korakom: 

- Opišemo trg, posebnosti trga in velikost posameznih tržnih segmentov ter povzamemo 

ključne marketinške trende. 

- Raziščemo, kaj strankam predstavlja vrednost, ali so to lastnosti, kvaliteta ali izgled 

izdelka ali storitve. 

- Primerjamo distribucijske kanale za doseg strank, kot npr.: neposredna prodaja, spletna 

prodaja, prodaja preko partnerske mreže, ipd.. 

- Profiliramo konkurenco in njihovo ponudbo. 

- Izvedemo SWOT analizo – analiziramo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. 

- Povzamemo učinkovitost predhodnih marketinških aktivnosti, kot so npr. oglaševalske 

kampanje, neposredni mailingi, spletno oglaševanje, ipd.. 

- Določimo ciljno skupino med obstoječimi in potencialnimi novimi strankami. 

- Ocenimo donosnost in prodajni potencial različnih skupin strank in tržnih segmentov ter 

različnih izdelkov ali storitev. 

- Določimo prednostne storitve ali izdelke ter storitve ali izdelke, ki bi jih bilo potrebno 

obnoviti ali nadomestiti. 
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- Postavimo cilje, kot npr.: ohranjanje obstoječih strank, pridobivanje novih strank, 

povečanje števila naročil, ipd.. 

- Določimo ceno storitvam ali izdelkom. 

- Določimo način prodaje in dobave storitev ali izdelkov. 

- Izdelamo načrt, kako izboljšati strankino izkušnjo s storitvijo ali izdelkom ter posledično 

zadovoljstvo stranke. 

- Izdelamo načrt marketinškega komuniciranja naših storitev ali izdelkov ter način 

aktivnega ohranjanja stika s strankami. 

- Predvidimo posledice našega marketinškega načrta še s preostalimi segmenti našega 

poslovanja, kot npr.: potreba po proizvodnji, izobraževanju, ipd. (Preparing a marketing 

plan checklist 2017). 
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3 MARKETINŠKI NAČRT ZA TRŽENJE STORITEV OSEBNEGA TRENERJA 

V marketinškem načrtu bomo razdelali posamezne korake, katere smo opisali v teoriji. Ti 
koraki nam bodo pokazali, kako bi teorijo prenesli v prakso resničnega sveta.  

3.1 Raziskava tržišča 

Raziskali smo tržišče, velikost posameznih tržnih segmentov ter marketinške trende.  

 

Odločili smo se, da v raziskavo vključimo teritorij Slovenije. Še posebno je za nas zanimiva 

Gorenjska ter osrednje slovenska regija. Iz logističnih razlogov naše storitve najlažje 

opravljamo v omenjenih regijah.  

 

Ciljne skupine, katerim ponujamo naše storitve, so posamezniki, skupine ter fitnes centri. 

Ciljne skupine profiliramo in ovrednotimo na osnovi različnih kriterijev.  

 

Posameznike profiliramo in ovrednotimo glede na: 

- spol, 

- starost, 

- lokacijo, 

- čas izvajanja storitve in 

- tržni potencial. 

 

Skupine profiliramo in ovrednotimo glede na: 

- spol, 

- starost, 

- lokacijo, 

- čas izvajanja storitve in 

- tržni potencial. 

 

Fitnes centre profiliramo in ovrednotimo glede na: 

- lokacijo, 

- primernost programov izvajanja vadb, 

- čas izvajanja storitve in 

- tržni potencial. 

 

Slika 9 shematsko prikazuje ciljne skupine, primerne za trženje storitev osebnega trenerja.  
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Slika 9: Ciljne skupine 

 

V osnovi tržimo tri tipe vadb:  

- pilates,  

- jogo ter  

- dvoransko kolesarstvo (Spinning). 

 

Pilates je populariziral Joseph Pilates na začetku 20. stoletja. Pri vadbi se osredotočamo na 

posebno tehniko pilates dihanja, krepimo mišice trupa, tako hrbtne kot trebušne ter 

izboljšujemo ravnotežje in gibanje.  

 

Joga izvira iz Indije in je stara več kot 2000 let. Z jogo krepimo telo in duha. Pri jogi se 

osredotočamo na dihanje in raztezanje telesa. Z jogo preprečujemo poškodbe, obvladujemo 

stres, sproščamo telo, ohranjamo gibljivost ipd.. Joga pridobiva na priljubljenosti. Joga je 

vadba, ki je primerna tudi za starejšo populacijo. Ugotavljamo, da postaja joga v zadnjem 

času vse bolj priljubljena tudi med mlajšimi.  

 

Dvoransko kolesarstvo je vadba za krepitev srčno žilnega sistema. Vadba je primerna za vse 

tiste, ki si želijo izboljšati telesno pripravljenost, izgubiti odvečno maščobo in v zimskih 

mesecih nočejo povsem opustiti kolesarjenja zaradi nizkih zunanjih temperatur in slabega 

vremena. Dvoransko kolesarstvo je primerno za moške in ženske.  

 

Storitve osebnega trenerstva ponujamo tudi fitnes centrom. Ocenjujemo, da tržni potencial 

fitnes centrom obstaja. Fitnes centri oglašujejo na spletu, družbenih omrežjih, tiskanih 

medijih, velikih panojih, po radiu in televiziji. Fitnes centri iščejo osebne trenerje kot zunanje 

sodelavce.
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Slika 10: Primer oglaševanja fitnes centrov na spletu 

Vir: Fitnes in vadba 2016. 

 

Slika 10 prikazuje zaslonsko sliko oglaševanja fitnes centrov na spletu. Slika je zajeta s 

spletne strani, kjer so fitnes centri, ki se oglašujejo, razvrščeni po lokacijah, kot npr.: 

Ljubljana, Kranj z okolico, Novo Mesto z okolico, ipd. (Fitnes in vadba 2016) 

 

Ugotavljamo, da se v Sloveniji 210 podjetij ukvarja s fitnesom in skupinsko vadbo. Večinoma 

so to manjša podjetja. 143 podjetij nima zaposlenih, v 35 podjetjih je 1 zaposlen, 2 zaposlena 

sta v 7 podjetjih, 3 do 4 zaposleni so v 12 podjetjih, v 9 podjetjih je 5 do 9 zaposlenih in samo 

v 4 podjetjih je več kot 50 zaposlenih. Na osnovi teh podatkov sklepamo, da potreba po 

sodelovanju z zunanjimi sodelavci v teh podjetjih obstaja in da je trženje storitev osebnega 

trenerja tem podjetjem smiselno. 100 od 210 podjetij je v Gorenjski in osrednje slovenski 

regiji, ki sta v našem primeru iz logističnega vidika zanimivi (Poslovni asistent bizi.si 2017) . 

3.2 Vrednotenje storitev 

Stranke vrednotijo storitve osebnega trenerja na osnovi doseženih ciljev. Največjo vrednost 

predstavlja stranki končni rezultat, ki ga stranka opazi in zazna. Pomembno je, da stranka 

ostane z osebnim trenerjem dovolj dolgo, da se rezultati lahko pokažejo. Stranke so 

zadovoljne, če v času opravljanja treninga v treningu uživajo. Vadba jim mora predstavljati 

izziv, a hkrati tudi užitek. Za kvalitetno vodenje vadbe moramo biti strankam na voljo celoten 

čas vadbe, od samega začetka do konca. Ni dovolj, da strankam na začetku vadbe razložimo 

potek vadbe, potem pa stranko pustimo samo. Stranko moramo spremljati in v primeru 

nepravilnega izvajanja tehnike le to popravljati, ipd.. Stranke cenijo aktivno prisotnost 

osebnega trenerja. Ljudje si zapomnimo vzorec vadb. V kolikor želimo, da so vadbe raznolike 
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in zanimive, moramo vadbe prilagajati in spreminjati tako, da stranke ne doživljajo vadbe kot 

rutine. Naše storitve moramo izvajati kvalitetno, tako stranka prepozna vrednost.  

 

Kvaliteta opravljene storitve ni samo v težavnosti izvedbe vadbe, temveč tudi v prilagoditvi 

vadbe posamezniku. Živimo v času, ko posamezniki želimo individualno obravnavo, zato 

moramo naše storitve temu prilagoditi. Posamezniku moramo prilagoditi tako program kot 

stopnjo vadbe, skladno z zastavljenimi cilji posameznika. 

3.3 Distribucijski kanali 

Ocenjujemo, da je spletna prodaja za doseganje večjega deleža izbranih ciljnih skupin 

primerna. S spletno prodajo lahko na enostaven način tržimo naše storitve. Velik del 

populacije v izbranih ciljnih skupinah uporablja internet in je aktiven na družbenih omrežjih, 

zato bomo naše storitve aktivno oglaševali na družbenih omrežjih.  

 

Ocenjujemo, da je Facebook trenutno najbolj priljubljeno družbeno omrežje, zato bomo 

izdelali Facebook profil, na katerem bomo objavljali: 

- koristne nasvete s članki in lastna spoznanja, 

- urnik vadb, 

- cenik, 

- posebne ugodnosti za nove naročnike, skupine, ipd., 

- vabila na poskusne treninge in vadbe, 

- zanimive slike iz vadb ter 

- spremembe v zadnjem trenutku (izvedba vadb, odsotnost, odprte prijave, ...). 

  

Vsebine bomo redno posodabljali. 

 

Ugotavljamo, da del populacije v izbranih ciljnih skupinah ni vešč uporabe interneta. Za njih 

bomo izvajali neposredni marketing s pomočjo letakov, poštnih sporočil, oglaševanja v 

lokalnih tiskanih medijih ter na lokalnih radijskih postajah, ipd.. 

3.4 Profiliranje konkurence 

Na področju Gorenjske in Ljubljane z okolico že deluje 20 osebnih trenerjev, ki ponujajo 

podobne storitve našim. Svoje storitve tržijo z objavami na družbenih omrežjih, internetu in 

tudi v tiskanih medijih. 

 

Pilates ponujajo fitnes centri: 
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- Megacenter Kranj in Škofja Loka, 

- Športno društvo Partizan Škofja Loka, 

- Fitnes center Radovljica, ipd.. 

 

Pilates izvajajo osebni trenerji, ki najemajo prostore v: 

- osnovnih šolah, 

- vadbenih studiih, 

- športnih društvih, ipd.. 

 

Joga se izvaja v fitnes centrih in studiih: 

- Prana Joga center Kranj,  

- Sadhana Joga studio Kranj, ipd.. 

 

Učitelji joge najemajo prostore za izvajanje vadb, kot npr.: 

- dvorane in telovadnice v šolah, 

- večnamenske prostore, ipd.. 

 

Dvoransko kolesarstvo ponujajo in izvajajo fitnes centri: 

- Megacenter Kranj, 

- Prošport Stražišče, 

- CUBE fitnes, ipd.. 

 

Za dvoransko kolesarstvo nekateri ponudniki v svojih prostorih zagotovijo opremo, to so 

kolesa za dvoransko kolesarstvo ter udeležence, za vaditelje pa najamejo zunanje trenerje: 

- Malisa studio Kranj, 

- Center Metulj Ljubljana, ipd.. 

3.5 SWOT analiza 

Naredili smo SWOT analizo, ki nam je v pomoč pri odkrivanju novih priložnosti ter 

upravljanju in odpravljanju nevarnosti. 
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Slika 11: SWOT analiza 

 

Naše prednosti so: 

- Večletne delovne izkušnje v mednarodnem fitnes centru. 

- Ponujamo raznovrstne vadbe, od vaj z nizko intenzivnostjo, kot sta joga in pilates do 

visoko intenzivnih vadb, kot je dvoransko kolesarstvo. 

- Uvajanje novosti. Glede na to, da je vadba dvoranskega kolesarstva v Sloveniji relativno 

nova, imamo priložnost, da izkoristimo trend popularnosti. Ugotavljamo, da v določenih 

regijah dvoransko kolesarstvo še ni razvito. 

- Prilagodljivost. Glede na potrebe strank prilagodimo čas in kraj izvajanja posameznih 

vadb. Prilagodljivi smo tudi pri dogovarjanju individualnih terminov izvajanja vadb. 

- Inovativnost. Poizkušamo vpeljati nove pristope izvajanja vadb, kot npr. glede na to, da je 

v naši okolico veliko industrijskih obratov, ponudimo izvajanje skupinskih vadb po 

končanih izmenah. 

 

Naše slabosti so: 

- Pomanjkanje izkušenj na domačem tržišču. Glede na to, da imamo izkušnje z delom v 

mednarodnem fitnes centru, poznamo kulturo, navade in potrebe tujcev, nimamo pa 

dovolj izkušenj z navadami, potrebami in športno kulturo domačih strank. 

- Nismo poznani kot osebni trener v domačem okolju. Potencialne stranke nas ne poznajo, 

nimamo referenc iz domačega okolja. 

- Nimamo lastnih prostorov za izvajanje vadbe. Odvisni smo od razpoložljivih terminov 

prostorov, ki jih najemamo ter od vremena v primeru izvajanja vadbe na prostem. 

- Omejena sredstva za razvoj dejavnosti. Kapital, ki ga imamo na voljo za zagon dejavnosti, 

imamo omejen. 
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Naše priložnosti so: 

- Ponudba dvoranskega kolesarstva v domačem kraju. Dvoransko kolesarstvo na območju 

Škofje Loke še ni razvito. Stranke iz območja Škofje Loke se udeležujejo vadb 

dvoranskega kolesarstva v Kranju. 

- Ponudba vadb po metodologiji »on site«. To pomeni, da na dogovorjeno lokacijo 

pripeljemo potrebno opremo za izvajanje vadbe, kot npr. podloge za izvajanje pilatesa ali 

joge in kolesa za izvajanje dvoranskega kolesarstva. 

- Ponudba vodenih vadb na prostem. Na ta način se izognemo zaprtim prostorom, ki nas 

spominjajo na omejitve, službo ipd. ter posledično povzročajo stres. Izognemo se tudi 

stroška najema prostora. 

 

Izpostavljeni smo nevarnostim, kot npr.: 

- Pomanjkanje izkušenj pri pridobivanju novih strank. Pri delu v mednarodnem fitnes 

centru se nismo ukvarjali s pridobivanjem novih strank, oz. smo se ukvarjali s 

pridobivanjem novih strank od trenutka, ko je potencialna stranka stopila na vrata fitnesa 

do vrat fitnesa pa je potencialne stranke pripeljal marketing, ki ga je izvajalo podjetje. 

- Velikost tržišča. Omejili smo trženje naših storitev na dve regiji, zato imamo število 

potencialnih strank omejeno. 

- Vreme. Izvajanje vadbe na prostem je odvisno od vremena. V primeru slabega vremena 

vadbe ne moremo izvajati, posledično izgubimo del planiranih prihodkov. 

3.6 Predhodne marketinške aktivnosti 

Imamo izkušnje izvajanja marketinga v mednarodnem fitnes centru. Izkušnje smo si nabrali z 

delom v mednarodnem fitnes centru na ladji. Zelo dobre izkušnje imamo z izvajanjem 

marketinga od trenutka, ko potencialna stranka vstopi v fitnes center, manjkajo pa nam 

izkušnje, na kakšen način pripeljati potencialno stranko do nas. Del izkušenj bomo prenesli 

kot primer dobre prakse v naš marketinški načrt. 

 

Potencialne stranke želimo privabiti s pomočjo brezplačnih seminarjev. Brezplačne seminarje 

oglašujemo na območju, kjer se giblje veliko število ljudi, t.i. »foot traffic«. Oglašujemo na 

veliki tabli, na kateri tržimo seminarje. Običajno navedemo imena seminarjev, kratko vsebino 

ter termine izvajanja. 

 

Neposredni marketing začnemo izvajati v trenutku, ko potencialna stranka vstopi v fitnes 

center. Vzpostavimo poslovno prijateljski odnos. Predstavimo vse aktivnosti, ki jih izvajamo, 

predstavimo urnik izvajanja aktivnosti, ki ga potencialni stranki predamo v tiskani obliki. 

Povabimo jo na brezplačni seminar o zdravem načinu življenja, svoje mesto na seminarju pa 
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si lahko rezervira takoj z izpolnitvijo obrazca. Na ta način pridobimo tudi kontaktne podatke, 

ki jih vnesemo v naš sistem za upravljanje s strankami. Tako imamo zagotovljene osnovne 

pogoje za nadaljnje marketinške aktivnosti. V primeru prijave na seminar potencialni stranki 

pošljemo dodatne informacije, opomnik pred pričetkom izvajanja, ipd.. Cilj brezplačnega 

seminarja je privabiti potencialne stranke, da se prijavijo na eno od aktivnih vadb, ki jih 

izvajamo in tako postanejo naše stranke.  

 

Potencialnim strankam, ki se odločajo za prijavo na vodene vadbe ali najem osebnega 

trenerja, ponudimo možnost zakupa večjega števila vadb z določenimi ugodnostmi, običajno 

popustom. 

 

Strankam, ki so se odločile za vadbo po končanem uvodnem treningu, predstavimo kratek 

seminar na temo zdravega načina življenja. Cilj seminarja je prodaja prehranskega načrta, ki 

bo strankam omogočal doseganje željenih rezultatov v čim krajšem možnem času. Ponudimo 

jim tudi možnost nakupa prehranskih dopolnil, ipd.. 

3.7 Določitev cene storitev 

Opravili smo analizo cen storitev izvajanja pilatesa, joge, dvoranskega kolesarstva ter 

osebnega trenerstva na trgu.  

 

Tržne cene izvajanja storitev pilatesa, joge ter dvoranskega kolesarstva so prikazane na sliki 

12. Cene smo pridobili s pomočjo spletne raziskave. Za lažjo primerjavo smo cene obiskov 

prilagodili tako, da se število obiskov pilatesa, joge ter dvoranskega kolesarstva sklada. En 

obisk traja eno uro. Povprečno ceno smo izračunali kot aritmetično sredino ponujenih opcij. 
 

1 obisk 4 obiski 8 obiskov 24 obiskov 

Cena 
Cena za 
1 obisk Cena 

Cena za 
1 obisk Cena 

Cena za 
1 obisk Cena 

Cena za 
1 obisk 

Povprečna 
cena za 1 
obisk 

PILATES 12 € 12 € 36 € 9 € 60 € 8 € 180 € 8 € 
               

9 €  

JOGA 15 € 15 € 40 € 10 € 70 € 9 € 200 € 8 € 
             

11 €  

DVORANSKO 
KOLESARSTVO 8 € 8 € 28 € 7 € 55 € 7 € 132 € 6 € 

               
7 €  

 

Slika 12: Tržne cene izvajanja storitev pilatesa, joge in dvoranskega kolesarstva 
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Na sliki 13 so prikazane cene izvajanja storitev osebnega trenerstva. Analizirali smo cene 

storitev osebnega trenerstva, ki jih tržijo fitnes centri.  

  

1 trening 
10 treningov 
(Gorenjska regija) 

10 treningov  
(Ljubljanska regija) 

 

Cena 

Cena za 
1 
trening Cena 

Cena za 
1 
trening Cena 

Cena za 
1 
trening 

Povprečna 
cena za 1 
trening 

OSEBNI 
TRENER 40 € 40 € 236 € 24 € 300 € 30 € 31 € 

 

Slika 13: Cene izvajanja storitev osebnega trenerstva 

 

Ugotavljamo, da je povprečna cena najema osebnega trenerja na območju Gorenjske, ki 

vključuje 10 treningov, 236€ oz. 23,60€ na trening, na območju Ljubljane pa je povprečna 

cena najema osebnega trenerja nekoliko višja, 300€ za 10 treningov oz. 30€ na trening. 

Trening običajno poteka eno uro (Fitnes in vadba 2016). Povprečno ceno smo izračunali kot 

aritmetično sredino ponujenih opcij. 

3.8 Ciljne skupine 

Ocenjujemo, da sta za pilates in jogo primerni dve ciljni skupini. V prvi skupini so ženske 

stare med 30 in 50 let, v drugi skupini so ženske stare med 51 in 75 let. Vadba je primerna 

tudi za moške. Ne planiramo pa za moško populacijo izvajati posebnih marketinških 

aktivnosti. Vadba se običajno izvaja v skupinah. V skupini je lahko največ do 20 udeležencev. 

Po dogovoru realiziramo tudi individualne treninge. Za vadbo potrebujemo primeren prostor 

brez hrupa. Primerne so manjše dvorane, večnamenski prostori  v šolah, vadbeni studji, ipd.. 

Pilates in jogo lahko izvajamo tudi na prostem, saj potrebujemo samo podlogo, katero lahko 

udeleženci prinesejo s seboj. 

 

Velikost ciljnih skupin za pilates in jogo ocenjujemo na osnovi podatkov statističnega urada 

republike Slovenije. V prvi skupini žensk, starih med 30 in 50 let v gorenjski regiji 29.526 

potencialnih strank in v drugi skupini žensk, starih med 51 in 75 let 31.757 potencialnih 

strank. V osrednje slovenski regiji imamo v prvi skupini žensk, starih med 30 in 50 let 81.343 

potencialnih strank in v skupini žensk, starih med 51 in 75 let 80.064 potencialnih strank 

(SURS 2017). 

 

Ocenjujemo, da so v ciljni skupini za trženje dvoranskega kolesarstva moški in ženske starejši 

od 25 let. Vadba se običajno izvaja v skupinah do 20 oseb. Za izvajanje vadbe sobnega 
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kolesarstva potrebujemo ustrezen prostor in opremo (kolesa). Najlažje vadbo izvajamo v 

primernih studjih. Primerni so tudi drugi prostori, kjer lahko v času, ko vadbe ne izvajamo, 

kolesa pospravimo na varno. 

 

Po podatkih statističnega urada republike Slovenije imamo v Gorenjski regiji na voljo 

134.938 potencialnih strank. V osrednje slovenski regiji pa 353.986 potencialnih strank. Naša 

ciljna skupina ima 488.924 potencialnih strank (SURS 2017). 

 

Pri trženju storitev osebnega trenerstva fitnes centrom so naša ciljna skupina fitnes centri v 

Gorenjski in osrednjeslovenski regiji. Fitnes centrom tržimo naš čas v terminih, ko ne 

izvajamo vadb z našimi strankami. Fitnes centrom tržimo tudi izvajanje vadb skupaj z našimi 

strankami takrat, ko potrebujemo prostor in opremo za izvajanje vadb. V okolici Kranja in 

Ljubljane ocenjujemo, da je za trženje naših storitev potencialno zanimivih približno 15 fitnes 

centrov. 

3.9 Marketinški cilji 

Pri postavljanju ciljev sledimo SMART metodologiji:  

- S – preprost (simple), 

- M – merljiv (measurable), 

- A – atraktiven (attractive), 

- R – realen (realistic), 

- T – časovno določljiv (timing). 

 

Cilj mora biti postavljen preprosto tako, da ga enostavno razumemo, preprost. Cilj mora biti 

merljiv. Poznati moramo kriterije za dosego cilja, ki jih lahko merimo. Cilj mora biti 

atraktiven. Cilj mora biti realen in dosegljiv. Cilj mora biti realiziran v zastavljenem času 

(Račnik 2010). 

 

Naši zastavljeni cilji so: 

- v roku enega leta želimo ustvarjati prihodke v višini 4.500€ mesečno, 

- v roku enega leta želimo pridobiti 1433 strank, 

- v roku enega leta želimo ohraniti 80% pridobljenih strank, 

- v roku enega leta želimo postati znan ponudnik storitev osebnega trenerstva na domačem 

trgu. 

 

Z izvajanjem marketinških aktivnosti želimo pridobiti v roku enega leta dovolj novih strank, 

da bomo ustvarili mesečne prihodke v višini 4.500€. Pomembno je, da marketinške aktivnosti 
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usmerjamo tudi v ohranjanje obstoječih strank. V prvem letu izvajanja storitev osebnega 

trenerstva želimo ohraniti 80% pridobljenih strank. S pomočjo kvalitetnega izvajanja storitev 

in marketinga želimo pridobiti tudi čim več aktivnih referenc, ki nas bodo priporočale svojim 

prijateljem in znancem. Marketinške aktivnosti bomo izvajali tudi v smeri prepoznavnosti. V 

roku enega leta želimo postati znan ponudnik izvajanja storitev osebnega trenerstva na trgu. 

3.10 Ocena donosnosti storitev 

Raziskali smo donosnost posameznih storitev, ki jih tržimo. Sestavili smo predvidena urnika 

izvajanja storitev. Na sliki 14 je prikazan predviden urnik izvajanja storitev, ki velja za 

obdobje od začetka oktobra do konca aprila. 

 

 
 

Slika 14: Predviden urnik izvajanja storitev od oktobra do aprila 

 

Slika 15 prikazuje predviden urnik izvajanj storitev, ki velja za obdobje od maja do konca 

junija. Dvoransko kolesarstvo je sezonska vadba. V mesecih, ko vreme dopušča kolesarjenje 

na prostem, ne pričakujemo obiska, ki bi bil donosen. Običajno s treningi zaključimo konec 

aprila. Od maja do septembra vodenih vadb dvoranskega kolesarstva ne izvajamo, zato 

planiramo v terminih do konec junija povečati obseg storitev osebnega trenerstva v fitnes 

centrih.  
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Slika 15: Predviden urnik izvajanja storitev od maja do konec junija 

 

V poletnih mesecih ne pričakujemo večjega obsega dela, tako da v mesecu juliju in avgustu 

planiramo izkoristiti čas za pridobivanje novih praks in znanj z izobraževanji, ki se jih bomo 

udeleževali predvsem v tujini. 

 

Slika 16 prikazuje oceno donosnosti storitev pilatesa, joge, dvoranskega kolesarstva in trženja 

storitev osebnega trenerstva.  

 

Ocenjujemo, da bomo pilates izvajali 3 krat na teden in v 6 terminih. Ocenjujemo, da se bo 

vadbe pilatesa v povprečju udeležilo 7 udeležencev. V normiranih stroških smo upoštevali 

strošek najema dvorane 15€/uro, prevozne stroške 48€/mesec ter oglaševanje v višini 

180€/mesec. 

 

Ocenjujemo, da bomo jogo izvajali 5 krat na teden v 9 terminih. Ocenjujemo, da se bo vadbe 

joge v povprečju udeležilo 8 udeležencev. V normiranih stroških smo upoštevali strošek 

najema dvorane 15€/uro, prevozne stroške 144€/mesec ter oglaševanje v višini 180€/mesec. 

 

Ocenjujemo, da bomo dvoransko kolesarstvo izvajali 5 krat na teden v 8 terminih. 

Ocenjujemo, da se bo vadbe dvoranskega kolesarstva v povprečju udeležilo 15 udeležencev. 

V normiranih stroških smo upoštevali strošek najema dvorane 780€/mesec, prevozne stroške 

128€/mesec ter oglaševanje v višini 180€/mesec. 

 



 
 

31 
 

 
 

Slika 16: Ocena donosnosti storitev pilatesa, joge, dvoranskega kolesarstva in trženja 

storitev osebnega trenerstva 

 

Ocenjujemo, da bomo storitve osebnega trenerstva tržili od oktobra do septembra v obsegu 

9,5 ur na teden, maja in junija pa v povečanem obsegu 21 ur na teden. V normiranih stroških 

smo upoštevali strošek prevoza 50€/mesec in 60€/mesec za fitnes karte. 

3.11 Prednostne storitve 

Ocenjujemo, da ima dvoransko kolesarstvo trenutno največji potencial. Marketinške 

aktivnosti bomo usmerili v pridobivanje novih strank, ki se bodo udeleževale vodenih vadb 

dvoranskega kolesarstva. 

 

Kljub temu, da sta pilates in joga na našem tržišču dobro razviti, predstavljata velik potencial. 

Pridobivanja novih strank se bomo lotili z marketinškim pristopom, ki bo promoviral 

inovativne načine izvajanja vadb, ponujali bomo tudi izvajanje vadb na prostem ter inovativen 

pristop k vodeni vadbi »on site«. Vadba »on site« omogoča fleksibilnost pri izbiri kraja in 

časa izvajanja ter prinaša strankam dodano vrednost, saj vso opremo, potrebno za izvedbo 

vadbe dostavimo na dogovorjen kraj. Podloge za jogo in pilates ter kolesa za dvoransko 
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PILATES 6 24 24 216 7 9 €       13.608 € 5.292 €-   8.316 €   693 €      

JOGA 9 36 36 324 8 11 €     28.512 € 7.776 €-   20.736 € 1.728 €   

DVORANSKO 

KOLESARSTVO 8/0 32 0 224 15 7 €       23.520 € 7.616 €-   15.904 € 1.325 €   

OSEBNO 

TRENERSTVO 9,5/21 38 84 434 1 31 €     13.454 € 990 €-      12.464 € 1.039 €   

79.094 € 21.674 €- 57.420 € 4.785 €   
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kolesarstvo lahko prevažamo v kombiju, postavimo jih na lokacijo ter po končani vadbi 

pospravimo. 

 

Ponujali bomo več različic izvajanja joge, kot npr.: joga za začetnike, power joga, vinyasa 

joga ter več različic izvajanja pilatesa, kot npr.: pilates za začetnike, pilates za športnike, 

jogalates. 

 

V primeru realizacije v marketinškem načrtu zastavljenih ciljev bomo del prihodkov vložili v 

širitev naše ponudbe z novimi programi, kot npr. trženje vodenih vadb za pripravo na 

»Oviratlon«. Potrebujemo večji prostor, v katerem postavimo poligon za premagovanje ovir. 

S tem bi imele stranke možnost celoletnih priprav na »Oviratlon«, ki trenutno pridobiva na 

popularnosti, trg pa še ni zasičen. 

3.12 Načrt marketinškega komuniciranja storitev 

Storitve bomo tržili s pomočjo družbenih omrežij. Izdelali bomo Facebook profil, na katerem 

bomo redno objavljali urnik, slike, zanimive članke o učinkih vadb, ki jih izvajamo. Tako so 

lahko potencialne stranke in stranke ves čas obveščene o naši ponudbi, aktivnostih, ki jih  

izvajamo, pridobijo pa tudi koristne informacije in nasvete, povezane z vadbami, ki jih 

ponujamo.  

 

Glede na to, da del populacije v naših ciljnih skupinah ni vešč uporabe spleta, bomo naše 

storitve tržili tudi v oglasnih blokih na radiu ter lokalnih tiskanih medijih.  

 

V okviru marketinških aktivnosti bomo novim potencialnim strankam ponudili prvi obisk 

brezplačno. Tako lahko potencialne stranke izkoristijo priložnost in se spoznajo z izbrano 

vadbo brez začetnega stroška, poleg tega jim olajšamo odločitev, kako nadaljevati. 

3.13 Priložnosti v marketinškem načrtu za širitev poslovanja 

Ugotavljamo, da bomo ob uspešno izvedenem marketinškem načrtu pridobili veliko 

zadovoljnih strank. Glede na to, da si bomo ustvarili profilirano bazo strank, lahko to 

izkoristimo tako, da strankam poleg storitev, ki jih ponujamo, ponudimo dodatne sorodne 

storitve in izdelke, kot npr.: izdelavo prehranskega načrta ter prehranska dopolnila, ki bodo 

strankam pomagala pri doseganju željenih rezultatov. V našo ponudbo lahko vključimo tudi 

primerno športno opremo, ki jo potrebujemo pri vadbah, kot so npr.: majice, hlače, perilo, 

nogavice, brisače, ipd.. Ponudba dodatnih storitev in izdelkov nam predstavlja dodaten vir 

prihodkov. 
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4 ZAKLJUČEK 

Na osnovi opravljene raziskave teorije marketinga smo izdelali marketinški načrt, prilagojen 

trženju storitve osebnega trenerja na domačem trgu. Ugotavljamo, da so storitve osebnega 

trenerstva tržno zanimive. Trend povpraševanja po storitvah osebnega trenerstva je v porastu. 

Glede na našo strokovno usposobljenost in dosedanje delovne izkušnje v mednarodnem fitnes 

centru smo se odločili, da bomo tržili storitve izvajanja vodenih vadb, kot npr.: pilates, joga in 

dvoransko kolesarstvo, tržili pa bomo tudi storitve osebnega trenerstva. Na osnovi 

pripravljenega marketinškega načrta ugotavljamo, da ima največji tržni potencial joga. Tržno 

zanimiv je tudi pilates. Glede na to, da večino ponudnikov joge in pilatesa ponuja osnovne 

vadbe, ugotavljamo, da imamo konkurenčno prednost in priložnost s trženjem dopolnjenih 

vadb joge in pilatesa, kot so npr.: power joga, vinyasa joga, pilates za športnike, jogalates, 

ipd.. Tudi dvoransko kolesarstvo je tržno zelo zanimivo, saj v naši bližnji okolici še ni 

ponudnika, ki bi tržil vadbe dvoranskega kolesarstva. Izkoristiti pa moramo tudi tržni 

potencial osebnega trenerstva, predvsem v poletnih mesecih, ko so vodene vadbe dvoranskega 

kolesarstva za nekaj mesecev prekinjene. Ugotavljamo, da so naši zastavljeni cilji preprosti, 

merljivi, atraktivni, realni in časovno določljivi (SMART). Za uresničitev zastavljenih ciljev 

imamo eno leto časa. V enem letu želimo z uspešnim trženjem in izvajanjem naših storitev 

dosegati mesečne prihodke v višini 4.500€, za to potrebujemo v enem letu pridobiti cca 1.400 

strank, ohraniti moramo cca 80% pridobljenih strank, v tem času pa moramo postati tudi znan 

ponudnik storitev osebnega trenerstva na našem tržišču. Glede na to, da želimo ponujati 

sodobne in inovativne storitve, se bomo udeleževali različnih seminarjev in izobraževanj v 

tujini in doma. Le tako lahko dopolnjujemo našo ponudbo in  sledimo trendom, ki so trenutno 

usmerjeni v razvoj skupinskih vadb in vadb na prostem. Glede na to, da bomo z 

marketinškimi aktivnostmi pridobili profilirano bazo strank, ugotavljamo, da lahko naši bazi 

strank ponudimo poleg osnovnih storitev osebnega trenerstva tudi dodatne storitve in izdelke, 

ki so sorodni našim osnovnim storitvam, kot npr.: izdelava prehranskega načrta in ponudba 

ustreznih prehranskih dopolnil, priprava individualnih treningov, športna oprema, ipd.. Glede 

na to, da dodatne ponujene storitve in izdelki pomagajo strankam do doseganju željenih 

rezultatov, nam ponudba dodatnih storitev in izdelkov predstavlja dodaten vir prihodkov. 

 

Živimo v času vse življenjskega učenja. To nas spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu, v 

katerem ima šport pomembno vlogo. 
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