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POVZETEK 

Programi zvestobe postajajo med potrošniki v Sloveniji čedalje bolj priljubljeni. Večina 

potrošnikov jih uporablja z namenom, da lahko pri nakupih tudi nekaj prihrani. V času krize 

se je uporaba programov zvestobe med potrošniki povečala. Podjetja se zato trudijo pridobiti 

zaupanje potrošnikov in si s tem zagotoviti njihovo zvestobo. Zaključna projektna naloga 

vsebuje raziskavo in proučitev programa zvestobe podjetij E. Leclerc in Mercator ter 

medsebojno primerjavo. Oba programa sta za potrošnike privlačna, se pa tudi razlikujeta med 

seboj glede na ugodnosti, ki jih nudita kupcem. Programi zvestobe so pomemben del 

aktivnosti povečevanja konkurenčnosti poslovanja podjetij in graditve dolgoročnega 

partnerstva in zvestobe s kupci.  

Ključne besede: programi zvestobe, potrošniki, trg, konkurenčnost, zvestoba. 

 

SUMMARY 

Loyalty programs in Slovenia are becoming very popular among consumers. A lot of them are 

using these programs with the intent of saving some money. Usage of loyalty programs has 

increased in time of crisis. Companies are therefore trying to gain consumers trust and thereby 

ensure their loyalty. Final project paper contains research and mutual comparison of the 

loyalty programs from companies E. Leclerc and Mercator. Both programs are appealing for 

consumers, but they also differ from each other in benefits that they offer to their customers. 

Loyalty programs are an important part of the activities to increase the competitiveness of 

enterprises and building long-term partnerships and loyalty with customers. 

Keywords: loyalty programs, consumers, market, competition, trust. 
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1 Uvod 

Za uspešno poslovanje v današnjem svetu, ko je konkurenčnost poslovanja vedno večja, sta 

bistvenega pomena kvaliteten marketing in poznavanje potrošnika oziroma njegovih potreb. 

Vedno znova se pojavlja vprašanje, kaj je danes potrošnikom pomembnejše: kupiti kvaliteten 

izdelek in zanj odšteti nekaj več denarja ali kupiti cenejši izdelek nekoliko slabše kvalitete. 

Avtorji različno opredeljujejo pojem marketinga in imajo tudi različen pogled nanj. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Devetak (2007, 15) pravi: »Trženje je usmerjeno k zadovoljevanju potreb potrošnikov, hkrati 

pa je to upravljavska tehnologija prilagajanja izdelkov in storitev glede njihovih želja in 

potreb, ki se spreminjajo.« 

Kotler (2004, 9) pa trženje opisuje kot družbeni proces, s pomočjo katerega skupine ali 

posamezniki dobijo, kar želijo in potrebujejo, da nato lahko ustvarijo, ponudijo in z drugimi 

svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost.  

Za uspešen marketing izdelka je potreben kvaliteten marketinški splet. Kotler (2004, 15) 

opredeljuje trženjski splet kot skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje potrebuje oziroma 

uporablja za uresničevanje trženjskih ciljev na ciljnem trgu. 

Devetak (2007, 27) ugotavlja, da je marketinški splet kombinacija marketinških spremenljivk, 

ki morajo biti strogo kontrolirane s strani podjetja, če želijo doseči ustrezno prodajo na 

ciljnem trgu. 

Marketinški splet sestavljajo štirje P-ji:  

- izdelek (Product), 

- cena (Price), 

- marketinško komuniciranje (Promotion), 

- marketinške poti (Place). 

Pri proučevanju problema imamo torej dve strani. Eno stran predstavlja prodajalec oziroma 

organizacija, ki mora z dobrim izdelkom, primerno ceno in ustrezno promocijo prepričati v 

nakup potrošnika, ki ima svoje potrebe in jih zadovolji z dobrinami, ki mu ustrezajo. 

Devetak (2007, 29) opredeljuje potrebo kot nelagodni občutek, povezan z zavestjo, da 

vendarle obstaja sredstvo, s katerim je moč nelagodni občutek odpraviti. 
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Devetak (2007, 29) razlikuje dve skupini potreb: 

- objektivne potrebe, ki so izražene s povpraševanjem in potrošnjo kupcev, 

- subjektivne potrebe, ki so večje od dejanske potrošnje in se ne izražajo z obstoječimi 

številčnimi kazalci, ampak so le domnevne. 

Konkurenčnost poslovanja na trgu je vedno večja, prav tako ponudba izdelkov in storitev. 

Podjetja se morajo zato toliko bolj potruditi, da pridobijo zaupanje kupcev in da ohranijo 

njihovo zvestobo. V ta namen oblikujejo različne programe zvestobe, ki so lahko v obliki 

kartic ali kuponov. Z dobrim programom zvestobe si lahko podjetje dolgoročno zagotovi 

zvestobo svojih kupcev. 

(Musek Lešnik 2008, po Meyer-Waarden 2008) pojasnjuje, da programi zvestobe 

predstavljajo zapleten sistem trženjskih dejavnosti, s katerimi podjetje skuša ustvariti trdne 

odnose s potrošniki. Z različnim zagotavljanjem prednosti in podeljevanjem nagrad 

potrošnike spodbuja za nakup in si prizadeva zmanjšati verjetnost njihovega odhoda drugam. 
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1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in proučiti programe zvestobe, ki jih ponujata 

potrošnikom podjetji E. Leclerc in Mercator.  

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- proučiti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetja, 

- raziskati vlogo in pomen marketinškega komuniciranja za poslovanje podjetja,  

- proučiti različne načine programov zvestobe za potrošnike, 

- raziskati in proučiti razlike v programih zvestobe za potrošnike v podjetjih E. Leclerc in 

Mercator ter jih primerjati med seboj. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge načrtujem uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda primerjave ali komparacije, 

- metoda analize, 

- metoda sinteze.  

Načrtujem tudi uporabo kvantitativne metode zbiranja podatkov s pomočjo vprašalnika v 

obliki ankete. Vprašalnik bo zasnovan tako, da bodo vprašanja zaprtega tipa, kar pomeni, da 

bodo anketiranci imeli na voljo pripravljene odgovore. Moj cilj je anketirati približno 100 

ljudi. Ankete bom opravila v podjetju E. Leclerc na Rudniku v Ljubljani in v hipermarketu 

Mercator, v nakupovalnem centru Supernova, prav tako v Ljubljani. Osredotočila se bom na 

ljudi različnih starosti in spolov. Po opravljenem anketiranju bom izvedla natančno analizo 

vprašalnikov in ustrezno prikazala rezultate anketiranja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljam, da bodo potrošniki v nakupovalnih centrih vprašalnik jemali resno, anketo 

izpolnjevali v skladu s svojim mišljenjem in mi s tem zagotovili realne podatke. Večji 

problem bi mi lahko predstavljale omejitve pri samem dostopu do informacij s strani podjetja 

E. Leclerc in Mercator. Organizacije so pri posredovanju informacij zelo omejene, saj so te 

zaupne narave. 
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2 Marketing 

Marketing je obširen pojem, ki si ga avtorji razlagajo vsak po svoje. Avtorji poleg izraza 

marketing pogosto uporabljajo tudi izraz trženje. Pomen besede je isti, zato ni prav nič 

narobe, če uporabljamo oba izraza. 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetij 

Podjetja iz leta v leto stremijo k uspešnemu poslovanju, kar predstavlja njihov cilj. Na 

uspešno doseganje ciljev vpliva več dejavnikov, eden izmed teh, ki močno vpliva na 

poslovanje podjetij, pa predstavlja prav marketing. 

Devetak (2007, 16) ugotavlja, da je bistvo marketinga v tem, da proučujemo potrebe oziroma 

povpraševanje plačilno sposobnih potrošnikov. Na podlagi tega razvijamo in proizvajamo 

tiste izdelke in storitve, ki jih kasneje ponudimo ugotovljenemu končnemu potrošniku. S 

pravočasno ponudbo in povpraševanjem lahko oblikujemo marketinške aktivnosti, ki so 

potrebne za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb kupcev. Na ta način si zagotovimo 

povpraševanje plačilno sposobnih potrošnikov, s prodajo izdelkov pa dosežemo ustrezen 

dobiček za nadaljnji razvoj, seveda pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na zadovoljstvo 

zaposlenih, ki je bistvenega pomena. 

Vukovič in Završnik (2010, 17) pa pravita, da se je vloga marketinga v podjetju precej 

spreminjala. Sprva je bil marketing ena izmed poslovnih funkcij v podjetju. Bil je povsem 

enakovreden ostalim poslovnim funkcijam, kot so finance, računovodstvo in proizvodnja. 

Vloga marketinga se je z leti povečevala, vse dokler ni postala osrednja funkcija v podjetju.  

Marketing ima izjemen vpliv na poslovanje podjetja. Preden pa se podjetje loti samega načina 

delovanja marketinga v podjetju, je zaželena predhodna raziskava marketinga.  

Radonjič in Iršič (2006, 26) trdita, da nam raziskava marketinga pomaga pri zmanjševanju 

stopnje tveganja ter pomaga menedžmentu tudi pri drugih pomembnih odločitvah. Temeljna 

naloga raziskave marketinga je zagotoviti menedžmentu ustrezne, veljavne in točne 

informacije o spremembah v okolju podjetja. 
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2.2 Značilnosti marketinga 

Marketing predstavlja poslovno funkcijo podjetja in opravlja temeljne naloge, ki so nujno 

potrebne za uspešno poslovanje podjetja. Avtorji imajo različen pogled na marketing in ga 

tudi definirajo drugače. Za učinkovito poslovanje podjetja je dobro razvit marketing 

bistvenega pomena, zato morajo podjetja raziskati svoj trg in ugotoviti, kdo so končni 

potrošniki njihovih izdelkov in storitev.  

Kotler (2004, 5) pravi: »Trženje se tipično razume kot naloga ustvarjanja, promocije in 

posredovanja izdelkov in storitev porabnikom in podjetjem.« 

Kotler (2004, 8) nadaljuje, da se trženje razlikuje glede na vlogo, ki jo ima v družbi. 

Razlikujemo managersko in družbeno opredelitev trženja. Glede na družbeno opredelitev je 

trženje družbeni proces, s katerim skupine in posamezniki dobijo, kar želijo in potrebujejo, da 

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

vrednost. 

Managersko opredelitev pa trženje predstavlja oziroma primerja kot znanje ali umetnost 

prodajanja izdelkov. Potrebno pa je poudariti, da temeljni del trženja ne predstavlja samo 

prodaja izdelkov. 

Devetak (2007, 15) ugotavlja, da je trženje usmerjeno k temu, da zadovolji potrebe 

potrošnikov. Trženje se predstavlja tudi kot upravljavska tehnologija prilagajanja izdelkov in 

storitev glede na potrebe in želje potrošnikov. 

Vukovič in Završnik (2010, 7) pa pravita, da je marketing družbeni in upravljavski proces, s 

katerim posamezniki in podjetja dobijo, kar želijo in potrebujejo. 

Pojem marketing si lahko predstavljamo tudi kot poslovno filozofijo, ki v ospredje postavlja 

potrošnike in zadovoljstvo le-teh. Cilj je doseganje zadovoljnih potrošnikov, kljub temu pa ne 

smemo pozabiti, da si podjetja še zmeraj prizadevajo doseči svoj cilj – dobiček (Hvala b. l.). 

Trženje predstavlja prostovoljen proces menjave izdelkov med ponudniki in potrošniki, pri 

čemer morata biti z menjavo oba zadovoljna. Ponudniki morajo potrošnikom ponuditi izdelke, 

s katerimi bodo potrošniki zadovoljni in bodo tako uresničili svoje želje/potrebe. Ponudniki pa 

poleg zadovoljstva potrošnikov ne smejo pozabiti tudi na dobičkonosnost podjetja, pri čemer 

pa morajo upoštevati pristop ciljnega trženja in z ustrezno kombinacijo elementov trženjskega 

spleta ponuditi izdelke končnim potrošnikom (Konečnik Ruzzier 2011, 4). 
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Za boljše razumevanje marketinga moramo poznati njegove temeljne koncepte. Učinkoviti 

marketinški koncepti predstavljajo osnovo za zadovoljstvo potrošnikov. 

Konečnik Ruzzier (2011, 99) v svoji knjigi Temelji trženja predstavlja kot enega izmed 

konceptov segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje. Za boljše razumevanje je potrebno 

poznati njihov pomen in vlogo v trženju. Segmentacijo pojmuje kot proces členitve trga na 

tržne segmente, ki ga predstavljajo skupine kupcev s podobnimi skupnimi željami. 

Kotler (2004, 279) razlaga, da tržniki ne ustvarjajo segmentov. Naloga tržnika je, da prepozna 

segment in sprejme odločitev o tem, kateri segment bo izbral oziroma na katerega se bo 

osredotočil. 

Konečnik Ruzzier (2011, 101) po Kotlerju ugotavlja, da je segmentacija učinkovita le, če pri 

segmentu upoštevamo: 

- merljivost: segmentu je moč izmeriti velikost, kupno moč in njegove značilnosti, 

- velikost: za povrnitev stroškov trženja mora biti segment donosen, na kar vpliva tudi 

njegova velikost, 

- dostopnost: pomeni, da je segment moč doseči z različnimi orodji trženjskega 

komuniciranja in ga oskrbovati, 

- razločljivost: različna odzivnost na določene elemente trženjskega spleta in orodja 

trženjskega komuniciranja, 

- operativnost: za zvestobo in zadovoljitev segmentov si podjetje lahko pomaga z 

oblikovanjem uspešnih trženjskih programov. 

Poznamo več vrst segmentacij, ki jih razlikujemo glede na glavne segmentacijske 

spremenljivke (Vukovič in Završnik 2010, 29–30):  

- Geografska segmentacija: je delitev trga glede na geografske enote, ki jih predstavljajo 

različni narodi, regije, mesta in države. Podjetje se samostojno odloči, na katerem 

geografskem območju bo poslovalo. 

- Demografska segmentacija: razdeljuje trg glede na spol, starost, izobrazbo, poklic, vero in 

narodnost. Različnost demografskih dejavnikov je za segmentacijo skupin toliko bolj 

zanimiva. 

- Psihografska segmentacija: je razčlenjevanje kupcev v različne skupine glede na njihov 

življenjski stil, osebne značilnosti in socialni razred. 

- Vedenjska segmentacija: razdelitev kupcev v skupine na podlagi njihovega znanja, rabe 

izdelka in odziva na izdelek.  
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Ciljanje je proces, v katerem se morajo tržniki odločiti, na kateri ciljni segment se bodo 

osredotočili. Pri tem je bistvenega pomena, da določijo, kakšne izdelke bodo ponudili 

ciljnemu trgu, da bodo prepoznavni in konkurenčni (Konečnik Ruzzier 2011, 105). 

Pozicioniranje je po ugotovitvah Devetaka (2007, 80) mišljenje potrošnika, ki si v podzavesti 

in v mislih postavlja izdelek glede na konkurenčni izdelek. Potrošnik mora v podzavesti 

ohraniti pozitiven vtis o izdelku, blagovni znamki ali storitvi. V kolikor bomo z blagovno 

znamko naredili dober vtis na potrošnika, toliko lažja bo prodaja izdelka. 

Osnovo za zadovoljstvo potrošnikov predstavljajo kvalitetni izdelki in storitve, ki jih prav 

tako uvrščamo med osnovne marketinške koncepte. Za uspešno poslovanje podjetja je 

bistvenega pomena, da oblikujemo izdelek, ki bo zadovoljeval potrebe potrošnikov in bo 

podjetju prinašal dobiček. 

Vukovič in Završnik (2010, 9) pravita: »Izdelki ali storitve so vse, kar lahko zadovolji potrebe 

in želje ljudi.« 

Izdelke delimo glede na njihovo trajnost in opredmetenost, glede na porabniške trge oziroma 

nakupne navade potrošnikov in glede na proizvodno uporabo (Kotler 2004, 410–412). 

Kotler (2004, 410) ugotavlja, da poznamo tri skupine izdelkov, ki jih delimo glede na trajnost 

in opredmetenost: 

- netrajni izdelki so izdelki, ki so opredmeteni in jih porabimo v eni ali le v nekaj uporabah, 

- trajni izdelki so izdelki, ki so opredmeteni in so namenjeni večkratni uporabi, 

- storitve so neopredmetene narave in so minljive, zato je pozornost potrebno usmeriti v 

kakovost storitve, prilagodljivost dobavitelja in kredibilnost. 

Poznamo več vrst izdelkov, ki jih delimo glede na nakupne navade potrošnikov (Konečnik 

Ruzzier 2011, 120): 

- Vsakodnevni izdelki so izdelki, ki so kupljeni v tistem trenutku brez kakršnega koli 

napora. Porabniki le redko proučujejo svoje odločitve o nakupu izdelka. 

- Izdelki, kupljeni po preudarku, so izdelki, ki jih porabniki kupijo šele po premisleku. 

Preden se odločijo za nakup izdelka, primerjajo ceno, kakovost, ustreznost in obliko. 

- Posebni izdelki so izdelki, ki jim porabniki namenijo največ časa. Izdelki so večjih 

vrednosti, zato je pomembna pametna odločitev. 

- Neiskani izdelki pa so izdelki, katerim porabnik ne posveča veliko pozornosti. V skupino 

neiskanih izdelkov sodijo različne vrste zavarovanj in knjige, kot so leksikoni in 

enciklopedije. 
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Razvrstitev izdelkov glede na proizvodno uporabo (Kotler 2004, 411): 

- Materiali in deli se delijo v dve skupini: surovine in proizvedeni materiali in deli. Gre za 

izdelke, ki v celoti vstopijo v proizvajalčev izdelek. 

- Osnovna sredstva predstavljajo trajni izdelki, ki pomagajo pri razvijanju in ravnanju s 

končnim izdelkom. Delimo jih na obrate in opremo. Obrate sestavljajo zgradbe in 

vgrajene naprave. Opremo pa sestavljajo pisarniška oprema, orodje in prenosna tovarniška 

oprema. 

- Drobni material in poslovne storitve predstavljajo kratkotrajni izdelki in storitve, ki 

pomagajo pri razvijanju in ravnanju s končnim izdelkom. Drobni material se deli na 

drobni material za potrebo vzdrževanj in popravil ter drobni poslovni material. Izdelki, ki 

jih opredeljujemo kot drobni material, se uporabljajo vsakodnevno, zato z njihovim 

nakupom ne oklevamo. Poslovne storitve pa so lahko storitve na osnovi vzdrževanja in 

popravil ter storitve in poslovnega svetovanja. 

Blagovno znamko podjetja prav tako uvrščamo med osnovne trženjske koncepte. Potrošniki 

imajo različna mnenja in pogled na pomen blagovnih znamk. Nekateri potrošniki se za nakup 

izdelka odločijo prav zaradi blagovne znamke. Osebno me znane blagovne znamke ne 

prepričajo v nakup izdelka, če ta ni kakovostno narejen. Priznana blagovna znamka pomeni 

tudi višjo ceno izdelka, česar pa si marsikateri potrošnik ne more privoščiti. 

Glavni namen blagovne znamke je, da ločuje izdelke proizvajalcev od konkurence. V 

pogovornem jeziku in v literaturi se pogosto srečamo z različnimi izrazi, kot so znamka, 

zaščitni znak, storitvena znamka, izdelek z blagovno znamko, vsi ti izrazi pa opisujejo 

blagovno znamko (Vukovič in Završnik 2010, 66–67). 

Devetak (2007, 100) meni, da podoba blagovne znamke pomeni kakovost, ki jo potrošniki 

pripišejo določeni blagovni znamki, hkrati pa zajema tudi želje, ceno, razpoloženje in ugled. 

Funkcije blagovne znamke z vidika potrošnika so (Konečnik Ruzzier 2011, 159): 

- lažje prepoznavanje izdelkov in ločitev od drugih konkurenčnih izdelkov, 

- boljša preglednost in lažja dostopnost do informacij na trgu, 

- pomaga pri cenovni primerjavi, 

- zagotavlja nam, da bo kupljen izdelek kakovosten, 

- občutimo manjše tveganje pri nakupu, 

- lažje se odločimo za nakup, 

- zagotavlja nam boljše prodajne storitve. 
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Cena predstavlja trženjski koncept, ki je za podjetje izjemnega pomena. Od cene je odvisen 

končni prodajni rezultat. 

Kotler (2004, 470) pravi, da je cena edini element, ki za podjetje ne predstavlja stroškov in 

prinaša prihodek. 

Cena je seštevek denarja, ki jo mora kupec odšteti za izdelek ali storitev. Od cene je odvisno, 

kako velik bo obseg prodaje in kakšna bo dobičkonosnost prodajnih segmentov. Upravljanje 

prodajnih cen vpliva na uspešnost prodaje, kar je za podjetje odločilnega pomena (Vukovič in 

Završnik 2010, 86). 

Devetak (2007, 129) ugotavlja, da je odločanje o tržnih cenah odvisno od številnih okoliščin, 

kot so: 

- vpliv vrednosti in koristi izdelka, 

- konkurenca na trgu, 

- tržna metoda v procesu lansiranja in distribucije izdelka, 

- zakonodaja, na katero proizvajalec ne more vplivati, 

- vpliv različnih stroškov. 

Podjetje si za doseganje ciljev pomaga z določitvijo tržne poti. S pomočjo tržnih poti izdelki 

in storitve pridejo do končnih potrošnikov. 

Vukovič in Završnik (2010, 98) trdita, da tržno pot lahko poimenujemo kot skupek 

medsebojno odvisnih organizacij, katerih glavni namen je predati izdelek v uporabo.  

Kotler (2004, 13) pa piše, da poznamo tri vrste tržnih poti. Tržniki uporabljajo več načinov 

tržnih poti, da pridejo do ciljnega kupca. Poti, ki vključujejo posredovanje in sprejemanje 

sporočil ciljnih kupcev preko revij, časopisov, interneta, telefonov in drugih medijev, 

imenujemo komunikacijske poti. 

Distribucijske poti tržniki uporabljajo predvsem kot pot za dostavo izdelka ali storitve 

končnemu kupcu. Za dostavo izdelka ali storitve potrebujemo distributerja, trgovca na debelo, 

trgovca na drobno ali pa agenta. 

Storitvene poti pa se uporabljajo za izvedbo transakcije s potencialnimi kupci. V storitvene 

poti so vključena tudi prevozna podjetja, zavarovalnice, banke, skladišča, ki pomagajo pri 

sami izvedbi transakcije. 

Devetak (2007, 145) je mnenja, da je organiziranje, vodenje in koordiniranje izdelkov in 

storitev od proizvajalcev do porabnikov temeljna funkcija tržnih poti.  
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Za pridobitev potencialnih kupcev in za zagotavljanje njihove zvestobe si prodajalci 

pomagajo z marketinškim komuniciranjem. 

Vukovič in Završnik (2010, 107) pravita: »Marketinško komuniciranje je sestavljen proces, h 

kateremu prištevamo organizacijo, sredstva, metode in sporočila za prenašanje informacij o 

izdelku, s čimer pomagamo kupcu do lažje in hitrejše odločitve.« 

Splet trženjskega komuniciranja sestavljajo naslednja orodja (Konečnik Ruzzier 2011, 209): 

- oglaševanje, 

- pospeševanje prodaje, 

- odnos z javnostmi, 

- osebna prodaja, 

- neposredno trženje, 

- trženje od ust do ust, 

- interaktivno trženje. 
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3 Marketinško komuniciranje 

Vsa podjetja si želijo kar se le da učinkovito prodajo lastnega izdelka oziroma storitve, seveda 

pa je od tega tudi odvisno, na kakšen način se podjetje loti prodaje. Pomembno je, kako 

tržniki predstavijo izdelek ali storitev kupcu in kakšen pristop komuniciranja izberejo. Naloga 

tržnika je, da kupcem dobro predstavi izdelek ali storitev in jim da nek razlog, zakaj opraviti 

nakup izdelka ali storitve. 

3.1 Vsebine in pomen marketinškega komuniciranja 

Pomen marketinškega komuniciranja je komunikacija, ki skozi proces sporoča kdo – komu – 

kaj sporoča – po kateri poti – s kakšnim učinkom (Vukovič in Završnik 2010, 109). 

Oglaševanje je ena izmed sestavin komunikacijskih orodij, s pomočjo katere si tržniki 

pomagajo pri sami prodaji izdelka ali storitve. Pri oglaševanju gre za plačano obliko neosebne 

predstavitve in promocijo izdelka ali storitve. Poznamo oglaševanje preko medijev, plakatov 

in drugih tiskanih medijev (Vukovič in Završnik 2010, 108). 

Če podjetje želi biti uspešno pri oglaševanju, je smotrno, da upošteva posamezne stopnje, ki 

veljajo v procesu oglaševanja (Konečnik Ruzzier 2011, 213): 

- oglaševanje oziroma cilj oglaševanja je potrebno prilagoditi izbrani ciljni skupini, 

- potrebna je predhodna določitev proračuna, ki ga bomo porabili v namen oglaševanja, 

- oblikovanje oglasa in oglaševalskih sporočil, 

- izbira medijev (npr. plakat, tiskovina, televizija ali radio), 

- opravljanje meritev oglaševalskih rezultatov. 

Devetak (2007, 163–164) opredeljuje pospeševanje prodaje kot aktivnost marketinga, ki 

pospešuje prodajo z naslednjimi elementi: vzorci, darila, nagradne igre, sejmi, popusti itd. 

Kotler (2004, 609) predstavlja tri vrste pospeševanja prodaje: 

- pospeševanje prodaje porabnikov (vzorci, nižje cene, kuponi, popusti, nagrade, darila itd.), 

- pospeševanje prodaje trgovini (cenovni popusti, dodatki za oglaševanje, in razstavljanje 

na prodajnem mestu ter brezplačno blago), 

- pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na druga podjetja in na lastno prodajno osebje 

(poslovni sejmi in shodi, nagradna tekmovanja za prodajno osebje in posebno 

oglaševanje). 

Kotler (2004, 609) trdi, da je namen pospeševanja prodaje v tem, da z brezplačnim vzorcem 

izdelka spodbudi porabnika, da izdelek testira in se prepriča o njegovi kakovosti. 
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Osebna prodaja je ustna predstavitev izdelkov enemu ali več potencialnim kupcem, katere 

namen je doseči njihovo prodajo (Devetak 2007, 166). 

Potočnik (2001, 318) pa pravi, da je osebna prodaja najbolj pomembna tam, kjer so izdelki 

dragi in se za nakup le-teh kupci odločajo občasno. 

Poznamo tri značilnosti osebne prodaje (Kolter 2004, 580): 

- takojšni stik med dvema ali več osebami, 

- omogoča več vrst odnosov med prodajalcem in kupcem, lahko sta zgolj v strogem 

poslovnem odnosu ali pa v prijateljskem, 

- kupec čuti obveznost do prodajalca, ker mu je le-ta svetoval. 

Potočnik (2001, 318) ugotavlja, da je vloga osebne prodaje v marketinškem komuniciranju 

vedno večja, predvsem zaradi nasičenosti prodajnega trga in ker se ponudbe izdelkov 

različnih konkurentov čedalje manj razlikujejo tako po funkcionalnosti kot tudi po cenah. 

Sestavino marketinškega komuniciranja predstavlja tudi odnos podjetja z javnostjo. Podjetje 

si lahko z dobrim odnosom z javnostjo zagotovi tudi boljšo prodajo izdelka ali storitve. 

Vukovič in Završnik (2010, 132) pravita, da si podjetja s pomočjo odnosov z javnostjo 

pomagajo pri informiranju javnosti o njihovi razvojni in poslovni politiki. S tem načinom si 

podjetje ustvari želeni imidž v javnosti.  

Najpogostejša oblika odnosov z javnostjo so (Devetak 2007, 165): 

- tiskovna poročila, 

- letna poročila in letna srečanja, 

- dobrodelna darila in dnevi odprtih vrat, 

- sponzorstvo in sodelovanje pri reševanju problemov v skupnosti, 

- odnosi z okoljem in izdajanje internih glasil. 

Kotler (2004, 616) je mnenja, da odnosi z javnostjo vsebujejo vrste programov, ki vplivajo na 

podobo podjetja in njegovih izdelkov. 

Težko je opredeliti, kateri izmed marketinških načinov komuniciranja najbolj učinkovito 

deluje na kupce. Vsak način marketinškega komuniciranja ima svoje prednosti in slabosti. 

Podjetja se po navadi odločijo za tisti način, kjer stroški niso veliki in je prodaja izdelka ali 

storitve prav tako uspešna. Odločitev o načinu komuniciranja je odvisna tudi od izdelka ali 

storitve, ki jo želimo predstaviti in tudi ponuditi.  
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3.2 Programi zvestobe kot element marketinškega komuniciranja 

Podjetja si za pridobivanje kupcev in ohranjanje le-teh pomagajo s programi zvestobe, ki 

danes predstavljajo nujno zlo vsakega prodajalca. Programi zvestobe so dobili velik pomen 

predvsem zaradi hitro rastoče konkurenčnosti poslovanja in povečevanja števila konkurentov. 

(Musek Lešnik 2008, po Meyer-Waarden 2008) opredeljuje programe zvestobe kot 

kompleksen sistem trženjskih dejavnosti, s pomočjo katerih si podjetje pomaga pri utrjevanju 

odnosov s potrošniki. Podjetje spodbuja kupce v nakup in se trudi ohraniti njihovo zvestobo z 

zagotavljanjem psiholoških, ekonomskih in socioloških prednosti in nagrad. 

Musek Lešnik (2008, 142) razlaga, da programi zvestobe nudijo zaščito tržnemu deležu 

podjetja, saj je strošek pridobivanja novih kupcev višji od ohranjanja starih. 

(Musek Lešnik 2008, po Butscher 2002) ugotavlja, kaj vpliva na odločitev podjetja o razvoju 

programa zvestobe: 

- potrošniki se želijo bolj povezati s podjetjem oziroma blagovno znamko, 

- podjetja imajo nek odstotek potrošnikov, ki so nagnjeni k trajnejšemu navezovanju in 

zvestemu vedenju, 

- podjetja imajo potrošnike, ki predstavljajo večjo donosno skupino, 

- podjetja lahko vplivajo na dvig potrošnikove zvestobe s pomočjo določenih strategij. 

Cilji programa zvestobe (Musek Lešnik 2008, 157) po (Butscher 2002; Parker in Worthington 

2000; Uncles, Dowling in Hammond 2003) so: 

- pospeševanje prodaje z zviševanjem frekvence nakupov in širjenjem nabora kupljenih 

izdelkov oziroma storitev, 

- ohranjanje baze obstoječih potrošnikov s še tesnejšim povezovanjem in vzdrževanjem 

vezi ter spodbujanje »vračanja« z namenom, da se jim prepreči »beg« h konkurenci. 

Med najpogostejše oblike programov zvestobe sodijo kartice zvestobe. Ponudijo nam jih 

praktično v vsaki trgovini in nam omogočajo vrsto popustov. Kartice se razlikujejo predvsem 

po načinu zbiranja popustov. 

Musek Lešnik (2008, 34) predstavlja kartico zvestobe kot plastično kartico, ki ima lahko 

dodane nekatere elektronske elemente (magnetni trak, čip, črtna koda ali šifra). 
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Kartica zvestobe podjetju omogoča (Musek Lešnik 2008, 34): 

- prepoznavanje potrošnikov, na podlagi česar lahko prodajalec ugotovi, ali je potrošnik 

član programa ali ne, 

- vpisovanje podatkov o potrošnikih v baze podatkov, kjer lahko potrošnikove podatke 

povežemo s podatki o nakupih, ki jih je potrošnik opravil, 

- nagrajevanje potrošnikov preko kartic zvestobe na način sistema zbiranja točk, ugodnosti 

oziroma nagrad. 

Podjetja se za uporabo kartic zvestobe odločijo predvsem zaradi prednosti, ki jih te ponujajo 

(Musek Lešnik 2008, 34): 

- zvišujejo psihološko kredibilnost in vrednost, ker so podobne ostalim kreditnim in 

bančnim karticam, 

- so neuničljive, 

- relativno poceni, 

- potrošniku dajejo občutek pripadnosti podjetju, 

- uporabljamo jih lahko v različne namene. 
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4 E. Leclerc 

Podjetje E. Leclerc v Sloveniji posluje na dveh lokacijah in sicer v Ljubljani in Mariboru. 

Potrošniki upajo, da bo podjetje svoja vrata odprlo tudi drugje po Sloveniji.  

4.1 Predstavitev podjetja E. Leclerc 

Podjetje E. Leclerc je ustanovil Edouard Leclerc leta 1948. Sprva so se trgovine večinoma 

odpirale na domačem trgu, kasneje pa se je podjetje E. Leclerc razširilo tudi na tuje trge 

(Wikipedia 2014). 

Leta 1949 je Edouard Leclerc odprl prvo trgovino v Landerneauju, pri sebi doma. Merila je 

skromnih 16 m², prodajali pa so le piškote. V naslednjih letih je Leclerc konstantno širil svoje 

prostore in ponudbo. Tako je leta 1955 na svojem vrtu zgradil 30 m² velik prostor, kjer je 

odprl novo trgovino, ki je ponujala več kot 150 različnih produktov. Kmalu za tem so se 

trgovine Leclerc začele širiti tudi drugod po državi. 

Prvi centri E. Leclerc so merili približno 80 m². Vsi so ponujali osnovna živila, kot so moka, 

olje in sladkor, le nekateri pa tudi mlečne izdelke. V ponudbi ni bilo sadja, zelenjave in pijač. 

Prve trgovine so bile običajno zgrajene hitro, opremljene pa z elementarnim pohištvom. V 

njih so bili zaposleni predvsem družinski člani, le malo je bilo najetih delavcev. 

Konec petdesetih let so se v Ameriki razširili supermarketi in v Franciji so mnogi trgovci 

želeli posnemati ameriški model. Edouard Leclerc se je vsaj do leta 1959 poskušal izogniti 

temu modelu. Tako je zmeraj predlagal specializirane trgovine. Kasneje je odprl trgovino s 

sadjem in zelenjavo ter mesnico, vendar se ti dve ideji nista izkazali kot dobri. Uspešna pa je 

bila Leclercova ideja prenosa svojega modela trgovanja na konfekcijske izdelke; prva 

trgovina s tekstilom se je odprla v Brestu leta 1959. 

Konec leta 1969 je imel Leclerc po vsej Franciji odprtih 84 trgovin, od tega 58 špecerij in 26 

tekstilnih trgovin (E. Leclerc b. l. a).  

Ko so se po Franciji začeli odpirati prvi supermarketi, je Leclerc sprva še ostajal špecerija. 

Vendar pa je zaradi nizkih cen, proti katerim je moral konkurirati, sčasoma tudi Edouard 

Leclerc odprl svoj prvi supermarket, in sicer leta 1962 v Brestu. Supermarket je meril 1200 

m², imel pa je tudi dobro lokacijo, in sicer v centru mesta. Trgovina je imela drogerijo in 

delikateso, prodajali so tudi zelenjavo in sadje, zamrznjene izdelke in meso. Pravzaprav gre za 

prvo samopostrežno trgovino v Franciji in hkrati tudi za največji tedanji supermarket v 

Bretaniji (E. Leclerc b. l. b). 
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Konec leta 1966 je bilo v Franciji že 30 Leclercovih supermarketov, od leta 1967 pa se je 

močno pospešilo odpiranje novih – samo v tem letu je bilo na novo odprtih okoli 30, velikih 

600–1200 m². Do konca leta 1969 je bilo v Franciji 1500 supermarketov, od tega več kot 100 

E. Leclerc (E. Leclerc b. l. c). 

 

Slika 1: Trgovina E. Leclerc 

Vir: E. Leclerc b. l. c. 

Leto 1969 je bilo odločilno za t. i. Gibanje E. Leclerc. Septembra je odšel iz Leclerca Jean-

Pierre Le Roch, desna roka Edouarda Leclerca, in odpeljal s seboj približno polovico članov 

društva Gibanje Leclerc ter ustanovil svoje podjetje, imenovano Ex-Offices (danes 

Intermarché). Da bi povečal svojo konkurenčnost in privabil nove člane v gibanje, hkrati pa 

ostalim članom dokazal, da je kljub nastali situaciji podjetje še vedno trdno, je 7. decembra 

1969 Edouard Leclerc odprl prvi hipermarket v Gouesnouju blizu Bresta, ki je meril 4000 m² 

(E. Leclerc b. l. č). 

Vse do leta 1984 se je vsako leto še vedno odpiralo več novih supermarketov kot 

hipermarketov. Šele leta 1984 so postali hipermarketi tisti, ki so začeli prevladovati. Po letu 

1990 je začelo upadati število supermarketov, število hipermarketov pa je še vedno naraščalo. 

Vendar je potrebno poudariti, da tu ni šlo za odpiranje novih hipermarketov, temveč za 

povečanje prodajne površine supermarketov in s tem njihovo transformacijo v hipermarket.  

Ta prodajna strategija je bila uspešna. Edouard Leclerc je bil leta 1979 četrti na lestvici po 

številu odprtih supermarketov in peti po številu hipermarketov. Leta 1989 pa je bil E. Leclerc 

že prvi na lestvici in s tem prehitel svojega tekmeca, verigo Carrefour. 

Kljub velikemu številu trgovin pa je E. Leclerc še dolgo ostajal med vrstami manjših 

hipermarketov.  
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Leta 1990 ni bilo nobene trgovine E. Leclerc na seznamu dvajsetih največjih hipermarketov v 

Franciji. Šele z odprtjem hipermarketa v Blagnacu leta 1994 se je tudi E. Leclerc uvrstil na 

omenjeno lestvico (E. Leclerc b. l. d).  

Leta 1992 je bil odprt prvi center E. Leclerc v Španiji. Leta 1995 je sledilo še odprtje prvih 

centrov na Poljskem in Portugalskem, leta 2002 tudi v Italiji (E. Leclerc b. l. e). 

Aprila 2013 je imel E. Leclerc po Evropi odrtih 123 trgovin, in sicer 18 v Španiji, 41 v Italiji, 

40 na Poljskem, 20 na Portugalskem, 2 v Andori in 2 v Sloveniji. V vseh državah se pri E. 

Leclercu držijo svojega prvotnega cilja, to je ponuditi čim bolj ugodne cene in uvajati vedno 

nove produkte. Poleg tega pa v posameznih državah uvajajo tudi koncept specializiranih 

produktov, tako je na primer v Italiji znotraj hipermarketov E. Leclerc na voljo tudi 20 lekarn, 

na Portugalskem pa 4 avto centri (E. Leclerc b. l. f). 

V Sloveniji se je trgovsko središče E. Leclerc pojavilo leta 2000 v Ljubljani, 7 let pozneje pa 

je E. Leclerc odprl svoja vrata tudi v Mariboru (Wikipedia 2014). 

 

Slika 2: E. Leclerc v Ljubljani 

Vir: E. Leclerc 2014. 

 

Slika 3: E. Leclerc v Mariboru 

Vir: E. Leclerc 2014.  
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4.2 Program zvestobe v podjetju E. Leclerc 

Kartica E. Leclerc je kartica zvestobe, ki zvestim potrošnikom E. Leclerca omogoča določene 

ugodnosti pri nakupih. Njena uporaba je možna na prodajnih mestih v Sloveniji. Pridobitev 

kartice zvestobe je enostavna in hitra, saj potrebujete zgolj pristopno izjavo, ki jo dobite v 

trgovskem središču. Posamezna oseba lahko dobi samo eno kartico zvestobe, saj ima vsaka 

kartica svojo identifikacijsko številko oziroma črtno kodo, ki je ni moč prenesti na drugo 

osebo. Ob prejemu kartice zvestobe potrošnik prejme tudi dve mini kartici v obliki obeska, ki 

imata isto identifikacijsko številko kot kartica, tako da kartico zvestobe lahko uporablja tudi 

tretja oseba. Za nedovoljeno porabo bonitete s strani tretje osebe imetnik kartice odgovarja 

sam. Imetnik kartice mora biti pazljiv pri časovni omejitvi kartice. V primeru, da ni bila 

uporabljena 14 mesecev, ima podjetje E. Leclerc pravico, da izbriše vse informacije, 

povezane z njo, prav tako tudi ugodnosti (Higonet 2012). 

Kartica zvestobe je preprosta za uporabo in potrošnikom omogoča, da z vsakim nakupom 

privarčujejo. 

E. Leclerc nekajkrat mesečno izda katalog, v katerem so označeni izdelki v akciji. Poleg 

izdelka je zapisana redna cena in cena s popustom. Pri plačilu nakupa blagajnik zmeraj 

opomni potrošnika, ali je imetnik kartice zvestobe. V primeru, da je, se mu na blagajni razlika 

v redni ceni in v ceni s popustom zapiše na kartico. Vrednosti popustov se seštevajo, vsota 

pridobljenih popustov, ki jih lahko ob naslednjem nakupu koristimo, pa je vidna tudi na 

računu. V kolikor že imamo popust na kartici, nas blagajnik opozori, če ga želimo koristiti.  

 

 

Slika 4: Kartica zvestobe 

Vir: E. Leclerc 2014.  
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4.3 Zadovoljstvo potrošnikov v podjetju E. Leclerc 

Zadovoljstvo potrošnikov je eden izmed najbolj želenih izidov odnosa med potrošnikom in 

podjetjem. Zadovoljni potrošniki so za podjetje bistvenega pomena, saj le to pomeni, da se 

bodo potrošniki vrnili in ponovno opravili nakup. Poveča pa se tudi možnost za širjenje 

pozitivnih informacij o podjetju (Musek Lešnik 2008, 23). 

4.3.1 Analiza opravljene ankete v podjetju E. Leclerc 

V podjetju E. Leclerc sem ankete opravila v petkovem večeru. Imela sem velike težave z 

varnostniki in vodji v podjetju E. Leclerc, saj prepovedujejo nenapovedano anketiranje 

potrošnikov. Anketni vprašalnik sem tako le s težavo opravila na parkirišču pred vhodom v 

trgovsko središče. Bila sem pozitivno presenečena nad odzivom posameznikov, ko sem jim 

omenila, da podatke potrebujem kot pomoč pri pisanju zaključne projektne naloge. 

Anketiranci so bili pripravljeni pomagati, zato sem do želenih 50 anket prišla relativno hitro. 

Opazila sem, da so ženske veliko bolj pripravljene sodelovati kot moški del populacije. Po 

opravljenih anketah sem nestrpno čakala, da se lotim analiz in ugotovim, kje potrošniki raje 

opravljajo svoje nakupe, zakaj in katere programe zvestobe imajo najraje. 

Rezultati opravljenih anket v podjetju E. Leclerc so bili nekako pričakovani. Anketiranih je 

bilo 50 potrošnikov, od tega 21 moških in 29 žensk. Opazila sem, da ženske še zmeraj raje 

zahajajo v trgovska središča v primerjavi z moškimi. Največ anketirancev se je opredelilo v 

starostno skupino 31–55 let, sledijo jim anketiranci 21–30 let in šele za tem populacija od 56 

let in več, najmanj anketirancev je bilo starih do 20 let. 

Z anketiranjem potrošnikov sem želela ugotoviti, kako pogosto ljudje zahajajo v trgovska 

središča. Na voljo so bili trije odgovori: 1–2-krat tedensko, 3-krat tedensko in 4-krat tedensko 

ali več. Analiza je pokazala, da kar 32 anketirancev zahaja v trgovska središča 1–2-krat 

tedensko, le redki anketiranci pa zahajajo v trgovska središča 3-krat in 4-krat tedensko ali več. 

Podjetje E. Leclerc in Mercator Supernova na Rudniku sta »soseda«, saj ju ločuje zgolj 

parkirišče med vhodoma v trgovski središči, zato sem v anketo vključila tudi vprašanje, na 

osnovi katerega sem želela izvedeti, kam potrošniki pogosteje zahajajo. Možni odgovori so 

bili trije: Mercator, E. Leclerc in ostalo.  

Glede nato, da sem anketo opravljala pred podjetjem E. Leclerc, sem bila prepričana, da bodo 

vsi odgovori anketirancev enaki, se pravi, da najpogosteje nakupujejo v podjetju E. Leclerc. A 

rezultati so pokazali drugače. Nekaj žensk je kljub temu, da so svoj nakup opravile v podjetju 

E. Leclerc, na moje vprašanje odgovorilo, da najpogosteje nakupujejo v podjetju Mercator, 

kar 16 anketirancev pa je odgovorilo, da najpogosteje nakupujejo nekje drugje. V E. Leclercu 

pa najpogosteje nakupuje 30 anketirancev. 
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Z anketiranjem sem ugotovila tudi, kakšni so glavni razlogi potrošnikov za opravljanje 

nakupov v podjetju E. Leclerc. Upoštevala sem tudi anketirance, ki so na vprašanja 

odgovarjali v podjetju Mercator, kljub temu da svoje nakupe najpogosteje opravljajo v E. 

Leclercu.  
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Število anketirancev, ki najpogosteje opravljajo svoje nakupe v E. Leclercu, se je tako 

povečalo na 36. Na voljo so imeli več odgovorov: prijaznost osebja, kvalitetni izdelki, dober 

delovni čas, pester izbor izdelkov, dober program zvestobe, ugodne cene in bližina doma. 

Analiza odgovorov o razlogih za opravljanje nakupov v podjetju E. Leclerc je pokazala, da 

potrošniki radi nakupujejo v E. Leclercu predvsem zaradi ugodnih cen, pestrega izbora 

izdelkov in dobrega programa zvestobe. Potrošnike nekoliko manj zanima odpiralni delovni 

čas in prijaznost osebja, saj sta prejela najmanjše število odgovorov. 

Da bi ugotovila, kako so potrošniki zadovoljni s svetovanjem prodajnega osebja, z načinom 

reševanja reklamacij, s hitrostjo blagajn, s ponudbo izdelkov in s popusti v podjetju E. 

Leclerc, sem anketirancem ponudila 3 možne odgovore: nisem zadovoljen, zadovoljen in zelo 

sem zadovoljen. Rezultati so pokazali, da je večina anketirancev zadovoljna z njihovimi 

storitvami. 

 

Graf 1: Zadovoljstvo potrošnikov v E. Leclerc 

Le redki so bili primeri, ko potrošniki niso bili zadovoljni, največkrat s hitrostjo blagajn ali z 

načinom reševanja reklamacij. Kar nekaj ljudi pa me je opomnilo tudi nato, da so imeli težave 

s prodajnim osebjem, predvsem kadar so potrebovali pomoč v smislu svetovanja. 

Z anketnim vprašalnikom sem ugotovila, da so programi zvestobe postali med potrošniki zelo 

priljubljeni. Kar 26 anketirancev od 50 je na vprašanje o uporabi programa zvestobe 

odgovorilo, da uporabljajo kartico zvestobe programa E. Leclerc. Preostali anketiranci pa so 

odgovorili, da so uporabniki drugih programov zvestobe, le 5 anketirancev pa je odgovorilo, 

da uporabljajo Pika kartico. Nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki niso imetniki kartic oziroma jih 
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ne uporabljajo. Analiza je pokazala, da potrošniki niso imetniki kartic predvsem zaradi 

prevelikega števila kartic, ki sčasoma postane moteče. 

Nekateri pa programov zvestobe ne uporabljajo zaradi premajhnega števila ugodnosti, ki jih 

nudijo podjetja, in zaradi občutka stalnega nadzora nad osebnimi podatki. 

Potrošniki so o programih zvestobe dobro obveščeni in poznajo njihov način uporabe. Kar 58 

% vseh anketiranih je odgovorilo, da poznajo program zvestobe, ki ga uporabljajo. Z zelo 

dobro poznam program zvestobe je odgovorilo 26 % vseh anketiranih. Preostalih 16 % pa je 

odgovorilo, da programa zvestobe ne pozna. To so bili večinoma tisti, ki programov zvestobe 

ne uporabljajo oziroma niso imetniki kartic. 

 

Graf 2: Poznavanje programov zvestobe 

Anketiranci so z načinom uporabljanja programov zvestobe zadovoljni in jih nebi spreminjali.  

Kot zanimivost sem v anketni vprašalnik vključila tudi vprašanje, v katerem me zanima, če so 

se kdaj potrošniki odločili za nakup v določenem trgovskem središču samo zaradi dobrega 

programa zvestobe. Rezultati so pokazali, da se 26 anketirancev do sedaj še ni odločilo za 

nakup v določenem trgovskem središču samo zaradi tega, kar pomeni, da so jim pomembne 

tudi druge storitve. Preostalih 24 anketirancev pa je odgovorilo, da so se že kdaj odločili za 

nakup v določenem trgovskem središču samo zaradi dobrega programa zvestobe. 
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4.3.2 Predlogi za izboljšanje programov zvestobe 

Podjetje E. Leclerc ima zelo preprost in razumljiv program zvestobe. Njihovi katalogi so 

pregledni in imajo zelo pester izbor izdelkov, ki jih nudijo potrošnikom po akcijskih cenah. 

Pridobitev kartice zvestobe in njen način uporabe je hiter in enostaven, zato je tudi 

potrošnikom toliko bolj pri srcu. Zanimivo pa se zdi dejstvo, da v podjetju E. Leclerc nisem 

opazila večjega števila potrošnikov starejših generacij.  

Program zvestobe bi lahko izboljšali tako, da bi vanj vključili več slovenskih izdelkov, saj 

menim, da bi s tem privabili k nakupu tudi starejše generacije, ki jim še zmeraj veliko pomeni, 

da kupujejo slovenske izdelke in s tem podpirajo slovenska podjetja. 

Kartica zvestobe bi morala biti uporabna tudi v drugih državah, kjer obstajajo E. Leclercova 

trgovska središča. 
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5 Mercator 

Podjetje Mercator je potrošnikom najbolj poznan kot »najboljši sosed.«  

Največja prednost podjetja Mercator je  razširjena mreža prodajaln, saj veliko potrošnikov 

opravi svoje nakupe v trgovinah, ki so v bližini njihovega doma.  

5.1 Predstavitev podjetja Mercator 

Začetek sega v leto 1949, ko je bilo ustanovljeno podjetje Živila Ljubljana, predhodnik 

Mercatorja. Leta 1953 je začelo delovati podjetje Mercator, kot trgovina na debelo. V tistih 

časih je bil njihov cilj do leta 1990 povezovati manjša lokalna trgovska, industrijska, 

kmetijska, gostinska in storitvena podjetja, pri čemer so podjetja ohranila pravno 

samostojnost. Leta 1990 se je Mercator kapitalsko povezal s hčerinskimi družbami in tako se 

je uveljavilo ime Poslovni sistem Mercator, d. d. (Mercator b. l. a). 

 

Slika 5: Trgovina Mercator 

Vir: Mercator b. l. a. 

Poslovni sistem Mercator, d. d., je družba skupine medsebojno povezanih podjetij (Skupina 

Mercator) in ima dvojno nalogo: opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske 

naloge za družbe v skupini (Mercator b. l. b). 

Osrednja poslovna dejavnost skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki za vsakdanjo 

rabo v gospodinjstvu. 

V okviru Skupine Mercator delujejo naslednje slovenske družbe (Mercator b. l. b):  

- Mercator, d. d., 

- M-Tehnika, d. d., 

- Modiana, d. o. o., 

- INTERSPORT ISI, d. o. o., 

- Mercator IP, d. o. o., 

- MERCATOR-EMBA, d. d., 

- M-ENERGIJA, d. o. o. 
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V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejši mejniki v družbi Poslovni sistem Mercator. 

Med letoma 1993 in 1995 je z javno prodajo delnic prišlo do privatizacije podjetja. Po 

zaključku privatizacije je Poslovni sistem Mercator postal največja delniška družba, čigar 

lastniki so postali državni skladi in približno 63.000 malih delničarjev (Mercator b. l. a). 

Leto 1997 je bilo prelomno leto za podjetje, ki je poslovalo z izgubo in bilo brez prave vizije. 

Podjetje je dobilo novo upravo, katere predsednik je postal Zoran Janković. Z nastopom 

novega vodstva so se Mercatorju pisali boljši časi. Vodstvo je sprejelo ambiciozen strateški 

načrt in sklenilo, da bo podjetje postalo najboljša trgovska družba v državi. 

Naslednjih 5 let je podjetje intenzivno nadaljevalo s kapitalskim povezovanjem in prevzemom 

trgovskih družb, predvsem na domačem trgu. Podjetje se je med letoma 1998 in 2003 začelo 

širiti tudi na tuje trge. Z ustanovitvijo družb so prodrli na trg Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Srbije in Črne gore (Mercator b. l. a). 

Pika kartica in poslovanje s pomočjo POS terminalov se je uveljavilo v letu 1999. Sprva so se 

uveljavile zgolj modre in zelene Pika kartice (Mercator b. l. a). 

Skupina Mercator je leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, dosegla na trgu 

rekordne prihodke in povečala tržne deleže tudi na preostalih trgih. Istega leta so se prvič 

uveljavile tudi diskontne trgovine, znane pod imenom Hura! diskont (Mercator b. l. a). 

 

Slika 6: Diskontna trgovina Hura! 

Vir: Poslovni sistem Mercator 2014. 

Leta 2005 je v Skupini Mercator prišlo do večje menjave lastništva. Zamenjal se je celotni 

nadzorni svet in 4-članska uprava. Za novega predsednika uprave je bil imenovan Žiga 

Debeljak (Mercator b. l. a). 
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Skupina Mercator je leta 2006 izvedla strateško povezavo s srbskim podjetjem Holding Rodič 

M&B in postala drugi največji trgovec v Srbiji (Mercator b. l. a). 

Slovenija je leta 2007 prevzela evro in Skupina Mercator je spremembo izvedla brez večjih 

težav. V istem letu je trgu predstavila svojo novo turistično ponudbo M-Holidays in sklenila 

strateško povezavo z bosansko družbo Omega in hrvaško družbo Presoflex. Podpisana je bila 

tudi strateška povezava s črnogorsko družbo Mex market, d. o. o., ki se je kasneje 

preimenovala v Mercator-Mex, d. o. o. (Mercator b. l. a). 

Leta 2008, ko govorimo o začetku globalne finančne krize, je Skupina Mercator dosegla 

rekordno število investicij (313 milijonov evrov naložb) ter nadaljevala z načinom strateškega 

povezovanja. Družba je vstopila na trg Bolgarije in ustanovila družbo Mercator-B, e. o. o. d., 

Sofija (Mercator b. l. a). 

V letu 2010 se je Skupina Mercator osredotočila na širjenje ponudbe za potrošnike, s 

poudarkom na sezonski in tematski ponudbi ter razvojem lastne blagovne znamke (Mercator 

b. l. a). 

Skupina Mercator je leta 2011 prevzela trgovske dejavnosti srbske družbe Familija Marketi in 

s tem okrepila svoj položaj na srbskem trgu. Z lastništvom družbe M-Energija so se začeli 

razvijati prvi samopostrežni bencinski servisi Maxen (Mercator b. l. a). 

Leta 2012 je uprava Skupine Mercator zaradi močnega vpliva gospodarske krize sprejela več 

nujno potrebnih ukrepov. Osredotočili so se na večjo stroškovno racionalizacijo in na 

učinkovitejše poslovanje s pomočjo prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo, prenovo 

maloprodajnih enot, osredotočenostjo na osnovno dejavnost in ponudbo preko spleta. 

Ustvarjenih je bilo 10 milijonov evrov prihrankov. Poslovanje podjetja je bilo konec leta 2012 

nedobičkonosno, zaradi česar je Mercator izstopil s trga Albanije. Leta 2012 je prišlo tudi do 

menjave nadzornega sveta in imenovanja nove uprave s predsednikom Tonijem Balažičem 

(Mercator b. l. a). 
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5.2 Program zvestobe v podjetju Mercator 

Podjetje Mercator svojim potrošnikom ponuja različne vrste programa zvestobe. Potrošnikom 

je najbolje poznana Pika kartica, ki predstavlja bonitetni sistem, s pomočjo katerega 

potrošniki zbirajo in unovčujejo pike. Zbiranje pik omogoča potrošnikom, da prihranijo pri 

nakupih.  

Pika kartice se lahko uporabljajo na prodajnih mestih, ki so označena z nalepko Pika. Uporaba 

Pika kartice oziroma zbiranje pik je časovno omejena, kar pomeni, da se pike lahko zbirajo 

samo v obdobju od 1. februarja do 31. julija in v obdobju od 1. avgusta do 31. januarja 

(Mercator b. l. b).  

Imetnik kartice zbira pike tako, da za vsak nakup, višji od 1 evra, pridobi 1 piko. Po 

dolgotrajnem zbiranju pik lahko pri zbranih 250 pikah unovči 5 evrov za izbrani nakup. V 

primeru, da potrošnik zbere 1.250 pik, mu pripada 50 evrov prihranka. Za 3.500 zbranih pik 

pa se prihrani kar 210 evrov. Stanje števila zbranih pik lahko potrošnik preveri na blagajni ali 

na spletni strani Mercatorja, poleg tega pa se mu število pik izpiše tudi po vsakem 

opravljenem nakupu na dokazilu o nakupu (slip). Pike se na Pika kartico pripišejo tudi v 

primeru, če se nakup opravi z gotovino. V primeru, da se v bonitetnem obdobju ne izkoristi 

pridobljenih pik, se te po končanem obdobju izbrišejo, saj niso prenosljive (Mercator b. l. b). 

Pika kartice se lahko uporabljajo tudi na prodajnih mestih Intersporta, Modiane, M-Tehnike, 

Beautiquea, M-Gostinstva in v poslovalnicah M-Holidays. V kolikor je ponudnik izdelka ali 

storitve partner bonitetnega sistema Pika, se lahko kartica prav tako uporabi. 

Potrošnik lahko svojo Pika kartico uporablja tudi v tujini (Hrvaška, Srbija, Črna gora ter 

Bosna in Hercegovina), vendar po pravilih bonitetnega sistema, ki velja v določeni državi. 

Pri unovčevanju pik je pomembno, da potrošnik pravočasno o tem obvesti blagajnika in mu 

zaupa število pik, ki jih želi koristiti (Mercator b. l. b). 

Poslovni sistem Mercator svojim potrošnikom poleg Pika kartic dodatno ponuja tudi druge, 

različne programe zvestobe. Večkrat letno je možno zbirati nalepke in si ceneje zagotoviti 

izdelke ali storitve. V tem primeru 1 nalepka predstavlja vrednost nakupa nad 10 evrov. 

Program zvestobe velja tako za potrošnike, ki niso imetniki Pika kartice, kot tudi za 

uporabnike Pika kartic. Razlika pri zbiranju nalepk je ta, da morajo vsi, ki niso imetniki Pika 

kartic, zbrati večje število nalepk kot ostali imetniki kartic (Mercator b. l. c). 
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Podjetje Mercator svojim potrošnikom ponuja tri vrste Pika kartic. Ločujejo se glede na barve 

in lastnosti, ki jih ponujajo uporabnikom. 

Modra Pika kartica je osnovna kartica z zelo malo funkcijami, ki jih ponuja imetnikom. 

Namenjena je predvsem potrošnikom, ki večino nakupov opravijo z gotovino oziroma drugo 

plačilno kartico. Vsako plačilo se z modro kartico zabeleži na POS terminalu. Na kartici se po 

opravljenem nakupu zabeleži novo število pridobljenih pik. Za pridobitev modre kartice je 

dovolj zgolj pristopna vloga. Kartica je veljavna 6 let in se mesec dni pred iztekom 

avtomatično obnovi. V kolikor imetnik kartico vrne oziroma eno leto pred iztekom ne opravi 

nobenega nakupa, se kartica ne obnovi (Mercator b. l. č). 

 

Slika 7: Modra Pika kartica 

Vir: Mercator b. l. č. 

Zelena Pika kartica se uporablja podobno kot modra Pika kartica. Od modre Pika kartice se 

razlikuje po tem, da je zelena kartica plačilno-kreditna in da z njo opravimo nakup, plačilo 

nakupov pa se izvede mesečno. Plačilo mesečnih obveznosti se lahko poravna v živilskih 

prodajalnah Mercator brez provizije. Z zeleno Pika kartico je možno odplačevanje na obroke 

brez obresti do 12 mesecev. Za odobritev obročnega odplačila do 12 mesecev je pogoj 2-

mesečno redno poslovanje. V kolikor bi potrošnik želel obročno odplačevati nad 12 mesecev, 

je pogoj 4 mesece poslovanja z zeleno kartico. Pike se pri obročnem odplačevanju štejejo 

samo v vrednosti prvega obroka. Mesečni limit na zeleni Pika kartici je omejen. V kolikor 

potrošnik poravna vse svoje obveznosti, se kartica sprosti. Po določeni dobi poslovanja z 

zeleno kartico lahko potrošnik predlaga referentu Mercatorja dvig limita. Prednost zelene Pika 

kartice je v tem, da jo lahko uporabijo tudi drugi člani družine, vendar mora zato nosilec 

kartice vložiti pooblastilo. Naredi se dodatna kartica, ki je pisana na ime pooblaščenca in je 

neprenosljiva, saj ima določeno svojo številko. Obstaja pa tudi možnost družinske Pika 

kartice. V tem primeru nosilec vseh pravic oziroma imetnik dobi kartico, na kateri je zapisano 

»družina«. Z dodatno družinsko kartico lahko kupuje vsak prinosnik. Negativna plat 

družinske kartice je, da ni možno skleniti pogodbe o prodaji blaga na obroke (Mercator b. l. 

d). 
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Slika 8: Zelena Pika kartica 

Vir: Mercator b. l. d. 

Zlata Pika kartica je namenjena potrošnikom, ki že poslujejo z modro ali zeleno Pika kartico, 

pod posebnimi pogoji. Pogoj za pridobitev zlate Pika kartice je, da je potrošnik vsaj 1 leto 

imetnik Pika kartice, da je redni plačnik in da je v zadnjem zaključnem bonitetnem obdobju 

presegel mejo nakupov nad 3.500 evri. Postopek za pridobitev zlate kartice je malce bolj 

zapleten od ostalih, saj veljajo splošna določila za izdajanje in njeno uporabo. Zlata kartica se 

od modre in zelene razlikuje po tem, da nudi določene prednosti pri določevanju limita, 

prednostne obravnave zahtevkov, posebni elektronski naslov in ugodnosti, ki so namenjene 

zgolj imetnikom zlate kartice. Obstaja tudi opcija dodatne kartice, ki pa se izda samo na 

pobudo nosilca zlate kartice (Mercator b. l. e). 

 

Slika 9: Zlata Pika kartica 

Vir: Mercator b. l. e. 

Poslovna Pika kartica pa je namenjena pravnim osebam, društvom, samostojnim podjetnikom 

in drugim ustanovam, ki so registrirane v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji 

(Mercator b. l. f). 

 

Slika 10: Poslovna Pika kartica 

Vir: Mercator b. l. f.  
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5.3 Zadovoljstvo potrošnikov v podjetju Mercator 

Musek Lešnik (2008, 26) predstavlja zadovoljstvo kot čustveni odgovor na doživeto izkušnjo, 

prejeto storitev ali opravljen nakup.  

5.3.1 Analiza opravljene ankete v podjetju Mercator 

Ankete v podjetju Mercator sem opravila v petkovem popoldnevu, saj je gneča v trgovskih 

središčih največja pred začetki vikendov. Sprva sem ankete želela opraviti v notranjosti 

nakupovalnega središča Supernova, kjer se nahaja hipermarket Mercator, vendar prav tako kot 

v podjetju E. Leclerc nisem dobila dovoljenja za anketiranje potrošnikov. Zadeve sem se lotila 

drugače in se znašla na svoj način. Anketirance sem za pomoč pri zbiranju podatkov prosila 

pred vhodom v nakupovalno središče. 

Cilj je bil anketirati 50 potrošnikov različnih spolov in različnih starosti. Analiza opravljene 

ankete je pokazala, da je v anketi sodelovalo 22 predstavnikov moškega spola in 28 

predstavnic ženskega spola. Največ anketirancev se je opredelilo v starostno skupino 31–55 

let, sledi jim starostna skupina 21–30 let. V starostno skupino 56 let in več se je opredelilo 

zgolj 10 anketirancev, najmanj pa se jih je opredelilo v skupino do 20 let. 

Največ potrošnikov, kar 37 anketirancev, obiskuje trgovska središča 1–2-krat tedensko, 10 

anketirancev obiskuje trgovska središča 3-krat tedensko, le 3 anketiranci pa obiščejo trgovska 

središča 4-krat tedensko ali več. 

Na vprašanje, v katerem trgovskem središču najpogosteje opravljajo svoje nakupe, je 30 

anketirancev odgovorilo, da v Mercatorju, 14 anketirancev je na vprašanje odgovorilo z 

ostalo, 6 anketirancev pa je odgovorilo, da svoje nakupe najpogosteje opravlja v E. Leclercu, 

kljub temu, da so tokrat svoj nakup opravili v Mercatorju. 

V analizo o glavnih razlogih za opravljanje nakupov v Mercatorju in o zadovoljstvu 

potrošnikov sem vključila tudi ankete, ki so bile opravljene pred podjetjem E. Leclerc, saj so 

4 anketiranke odgovorile, da svoje nakupe najpogosteje opravljajo v Mercatorju. 

Ugotovitve pri analizi vprašanja o glavnih razlogih za opravljanje nakupov v Mercatorju so 

me presenetile. Največ anketirancev opravlja svoje nakupe v Mercatorju zaradi bližine doma, 

sledi jim pester izbor izdelkov in dober program zvestobe. Nekoliko manj pozornosti 

potrošniki posvečajo delovnemu času. Z anketiranjem sem ugotovila, da mnogi potrošniki 

nakupujejo v Mercatorju kljub temu, da so mnenja, da njihove cene niso najbolj ugodne.  

Zadovoljstvo potrošnikov v podjetju Mercator sem ugotovila s pomočjo vprašanja o 

zadovoljstvu s svetovanjem prodajnega osebja, z načinom reševanja reklamacij, s hitrostjo 
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blagajn, s ponudbo izdelkov in s popusti. Na voljo so bili trije različni odgovori: nisem 

zadovoljen, zadovoljen in zelo sem zadovoljen. 

 

Graf 3: Zadovoljstvo potrošnikov v Mercatorju 

Na vprašanje o zadovoljstvu potrošnikov s podjetjem Mercator je odgovarjalo 34 

anketirancev. Večina potrošnikov je zadovoljna s storitvami, ki jih nudi podjetje Mercator. 

Nekoliko manj so anketiranci zadovoljni s hitrostjo blagajn in popusti. Potrošniki so mnenja, 

da bi podjetje lahko ponudilo večji izbor izdelkov po nižji ceni. Zelo pa so zadovoljni z 

ponudbo izdelkov in njihovo kvaliteto.  

Pika kartica je med Mercatorjevimi potrošniki zelo priljubljena. Uporablja jo kar 28 od 50 

anketirancev. Preostali potrošniki najpogosteje uporabljajo kartico zvestobe in programe 

zvestobe drugih trgovin, kljub temu, da so v času anketiranja svoj nakup opravili v 

Mercatorju. Le 9 anketirancev je odgovorilo, da ne uporabljajo programov zvestobe oziroma 

niso imetniki kartic. Razlog so navedli predvsem v tem, da jih moti preveliko število kartic in 

da kartic ne želijo predvsem zaradi občutka stalnega nadzora nad osebnimi podatki. 

Potrošniki v Mercatorju poznajo programe zvestobe in so z njihovim načinom uporabljanja 

zadovoljni. Na vprašanje o poznavanju programov zvestobe je 12 % anketirancev odgovorilo, 

da programov zvestobe ne pozna. To so večinoma potrošniki, ki programov zvestobe ne 

uporabljajo oziroma niso imetniki kartic. Preostalih 78 % je bilo mnenja, da programe pozna, 

le 10 % pa jih je menilo, da programe zvestobe pozna zelo dobro. 
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Graf 4: Poznavanje programov zvestobe 

Zanimivi pa so odgovori na vprašanje o opravljanju nakupa v določenem trgovskem središču 

samo zaradi dobrega programa zvestobe. Kar 36 anketirancev je odgovorilo, da se niso nikoli 

odločili za nakup v določenem trgovskem središču samo zaradi dobrega programa zvestobe, 

le 14 potrošnikov pa se je že odločilo za nakup samo zaradi dobrega programa zvestobe. 

5.3.2 Predlogi za izboljšanje programov zvestobe 

Pika kartica predstavlja program zvestobe podjetja Mercator. Njena uporaba je nekoliko bolj 

zapletena, zato je potrebno pred samo pridobitvijo kartice prebrati navodilo o uporabi. 

Menim, da bi nekateri potrošniki raje uporabljali Pika kartico, če bi bila njena uporaba 

enostavnejša. Spremembe bi bile priporočljive tudi pri zbiranju pik, saj sem mnenja, da je 5 

evrov prihranka pri 250 zbranih pikah absolutno premalo. Časovno omejitev zbiranja pik bi 

podaljšala za vsaj 2 meseca, saj bi s tem privabila tudi potrošnike, ki niso stalni obiskovalci 

Mercatorjevih prodajaln. Mercatorjevi katalogi izdelkov pa so pregledni, razumljivi in nudijo 

pester izbor izdelkov, zato jih ni potrebno spreminjati. 
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6 Primerjava programov zvestobe obeh podjetij 

Podjetje Mercator in E. Leclerc sta na domačem trgu močna konkurenta, zato se trudita vsak 

na svoj način privabiti čim večje število potrošnikov. Analiza anket je pokazala, da razlike 

med njima niso velike. Ljudem je še zmeraj pomembno, da se trgovina nahaja v bližini 

njihovega doma, zato je podjetje Mercator v nekakšni prednosti, saj so njihove trgovine 

razporejene po celotni Sloveniji, medtem ko ima podjetje E. Leclerc zgolj dva hipermarketa. 

Slišati je bilo veliko kritik potrošnikov, da bi lahko podjetje E. Leclerc odprlo svoja vrata tudi 

drugje v Sloveniji. 

Programi zvestobe v podjetjih so različni, pri anketiranju pa je bilo moč opaziti, da kartico 

zvestobe nekoliko bolj poznajo mlajše generacije, Pika kartica pa je bolj zanimiva za starejšo 

populacijo. Zanimivo se zdi dejstvo, da Slovenci dobro poznamo programe zvestobe in da so 

le redki, ki programov zvestobe ne uporabljajo oziroma niso imetniki kartic.  

Glede na rezultate anketiranja sem ugotovila, da potrošnikom veliko pomeni, če jim pri 

nakupu svetuje prodajno osebje. Podjetje E. Leclerc je v tem primeru nekoliko slabše, saj je 

kar nekaj potrošnikov odgovorilo zgolj zadovoljen in pritrdilo dejstvu, da v času, ko so 

potrebovali pomoč v smislu svetovanja, prodajnega osebja ni bilo na voljo.  

Starejši potrošniki, ki svoje nakupe opravljajo v Mercatorju, so bili s svetovanjem prodajnega 

osebja zadovoljni in zelo zadovoljni, nekoliko bolj pa so bili razočarani nad hitrostjo blagajn. 

Mlajše generacije so bile s hitrostjo blagajn zadovoljne, saj večinoma uporabljajo hitre 

samopostrežne blagajne. 
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7 Sklep 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge sem prišla do mnogo zanimivih ugotovitev. Spoznala 

sem programe zvestobe dveh proučevanih podjetij, njihov način uporabe in koriščenja ter ju 

tudi primerjala med seboj. 

Podjetje Mercator in E. Leclerc sta na domačem trgu močna konkurenta, zato se trudita vsak 

na svoj način privabiti čim večje število potrošnikov. Analiza anketiranja je pokazala, da 

razlike med njima niso velike. Ljudem je še zmeraj pomembno, da se trgovina nahaja v bližini 

njihovega doma, zato je podjetje Mercator v nekakšni prednosti, saj so njihove trgovine 

razporejene po celotni Sloveniji, medtem ko ima podjetje E. Leclerc zgolj dva hipermarketa. 

Slišati je bilo veliko kritik potrošnikov, da bi lahko podjetje E. Leclerc odprlo svoja vrata tudi 

drugje v Sloveniji. 

Glede na rezultate anketiranja sem ugotovila, da potrošnikom veliko pomeni, če jim pri 

nakupu svetuje prodajno osebje. Podjetje E. Leclerc je v tem primeru nekoliko slabše, saj je 

kar nekaj potrošnikov odgovorilo zgolj zadovoljen in pritrdilo dejstvu, da v času, ko so 

potrebovali pomoč v smislu svetovanja, prodajnega osebja ni bilo na voljo.  

Starejši potrošniki, ki svoje nakupe opravljajo v Mercatorju, so bili s svetovanjem prodajnega 

osebja zadovoljni in zelo zadovoljni, nekoliko bolj pa so bili razočarani nad hitrostjo blagajn. 

Mlajše generacije so bile s hitrostjo blagajn zadovoljne, saj večinoma uporabljajo hitre 

samopostrežne blagajne. 

Moje mnenje je, da potrošniki v času krize še bolj posegajo po programih zvestobe, saj se jim 

zdi vredno prihraniti vsak cent. Vpliv krize je viden tudi v trgovskih središčih, predvsem 

takrat, ko podjetja izdajo kataloge z akcijskimi cenami in pripravijo še dodane popuste za 

upokojence.  

Dokler bo gospodarska kriza v Sloveniji trajala, bodo programi zvestobe v velikem interesu 

potrošnikov, zagotovo pa tudi kasneje, saj z njimi podjetja povečujejo svojo tržno 

konkurenčnost poslovanja in skušajo tudi graditi dolgoročno partnerstvo in zvestobo s svojimi 

potrošniki. 
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 Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni! Sem Katja Jarc, študentka zadnjega letnika Fakultete za management Koper. V 
okviru zaključne projektne naloge z naslovom Programi zvestobe in zadovoljstvo potrošnikov 

želim ugotoviti, v katera trgovska središča kupci raje zahajajo in kaj jih prepriča v to, da se 
odločijo opraviti nakupe v določenem trgovskem središču. 

 

Anketa je popolnoma anonimna in podatki iz ankete bodo uporabljeni izključno za potrebe 
zaključne projektne naloge. 

 

1. Spol: 
 

  moški  
  ženski  

 

2. V katero starostno skupino spadate? 
 

 do 20 let  

 21–30 let  

 31–55 let  

 56 let ali več   

 

3. Kako pogosto obiskujete trgovska središča? 
 

 1–2-krat tedensko  

 3-krat tedensko  

 4-krat tedensko ali več  
 

4. V katerem trgovskem središču najpogosteje opravljate svoje nakupe? 
 

 Mercator  

 E. Leclerc 

 ostalo  

 

5. Kakšen je glavni razlog za opravljanje nakupov prav v tem trgovskem središču? 
Možnih je več odgovorov. 

 

 prijaznost osebja  

 kvalitetni izdelki  

 dober delovni čas  
 pester izbor izdelkov  

 dober program zvestobe  

 ugodne cene  

 bližina doma  
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6. Kako ste zadovoljni: 
 

nisem 

zadovoljen 

zadovoljen zelo sem 

zadovoljen 

s svetovanjem prodajnega osebja    

z načinom reševanja reklamacij    

s hitrostjo blagajn    

s ponudbo izdelkov    

s popusti    

7. Kateri program zvestobe trgovcev najpogosteje uporabljate? 
 

 kartica zvestobe (E. Leclerc)  

 Pika kartica (Mercator)  

 ostalo (program zvestobe drugih trgovin)  

 ne uporabljam oziroma nisem imetnik kartic zvestobe 

 

8. V primeru, da niste imetnik nobene izmed kartic zvestobe oziroma jih ne uporabljate, 

prosim, navedite razlog, zakaj je temu tako: 
Možnih je več odgovorov. 

 

 preveliko število kartic  
 predolg in zapleten postopek pridobitve kartice  

 premajhno število ugodnosti  
 občutek stalnega nadzora nad osebnimi podatki  
 drugo 

 

9. Kako dobro poznate programe zvestobe v trgovskih središčih,v katerih nakupujete? 
 

 ne poznam  

 poznam  

 zelo dobro poznam  

 

10. Ali ste se kdaj odločili za nakup v določenem trgovskem središču samo zaradi 

dobrega programa zvestobe? 
 

 da 

 ne 

 

11. Ali ste zadovoljni z načinom uporabljanja programov zvestobe, ki jih nudijo 

podjetja? 
 

 da 

 ne 

 ne uporabljam programov zvestobe  

 

Hvala za sodelovanje. 


