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III 

POVZETEK 

Naloga raziskuje, kako v podjetju uspešno uvesti in razviti nov program ter pridobiti nove 

kupce. Ugotovitve pokažejo, da je treba imeti izjemno širok pogled, obravnavati vsa področja, 

tako kadrovsko, finančno kot organizacijsko, razmere na trgu in predvideti vse mogoče ovire, 

ki se lahko pojavijo. V današnjem času so spremembe stalnica, zato je treba ves čas prilagajati 

tudi ponudbo. Kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na odločitev kupcev za določeno 

storitev, se pokaže kakovost, zelo velik vpliv na uspeh pa imajo tudi zavedanje, motivacija in 

osredotočenost zaposlenih, da stremijo k skupnemu cilju. Poslovni proces in deležniki morajo 

biti jasno določeni in vsem razumljivi. Ker so kupci vse zahtevnejši, jim je treba pripraviti bolj 

osebno prilagojene ponudbe in imeti za vsakega pripravljen plan stikov in obiskov.  

Ključne besede: servis, zadovoljstvo, nakupne navade, vozila, kakovost, poslovni proces. 

SUMMARY 

The thesis examines how to successfully introduce and develop a new program in a company 

and gain new customers. The findings show that it is necessary to have an extremely broad 

perspective, address all areas, such as personnel, financial aspect, organizational aspect, market 

conditions, and anticipate all possible obstacles that may arise. Nowadays, changes are a 

constant, so it is necessary to constantly adjust the offer. Quality is shown to be the most 

important factor affecting the customers’ decision for a certain service; moreover, awareness, 

motivation and focus of employees to strive for a common goal also have a very big impact on 

success. The business process and responsible parties must be clearly defined and understood 

by all. As customers become more and more demanding, the offers need to be more personally 

tailored and companies must have a contact and visit plan ready for everyone. 

Key words: service, satisfaction, shopping habits, vehicles, quality, business process 
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1 UVOD 

Nakupne navade uporabnikov različnih storitev se hitro spreminjajo. Tudi uporabniki osebnih 

avtomobilov si želijo vzdrževati svoja vozila po nižjih cenah, obdržati visoko raven kakovosti 

in ustrezno garancijo za opravljeno storitev. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Pooblaščeni avtoservisi se srečujejo s težavo, da stranke takoj po izteku tovarniške garancije 

iščejo cenejše avtoservisne storitve in posledično ostanejo brez stranke. To je ključni razlog, da 

so se v družbi Avto Moste, d. o. o., odločili, da uvedejo novo cenovno ugodno storitev, ki bo 

pomagala pridobiti nove stranke, predvsem uporabnike vozil, za katere podjetje ni pooblaščeno. 

Uvedba in razvoj nizkocenovnega servisa Car Fix sta dokaj obširna in obsegata več področij 

(Avto Moste 2015, 7).  

V nalogi smo raziskali idejno zasnovo projekta, razloge za uvedbo, cilje, organizacijo procesa 

in kadrov. Analizirali smo načine vstopa na trg, marketing, ciljne stranke, celostno podobo in 

podrobno pregledali konkurente. 

Prilagoditev poslovnega modela je lahko ključna za ohranjanje konkurenčnosti družbe. Zato se 

podjetja vsled navedenemu vračajo h krepitvi temeljnih dejavnosti bodisi opuščajo posamezne 

dejavnosti, ki v konceptu temeljnih zmožnosti ne dosegajo želenih ekonomskih učinkov. 

Potrebna je tudi sprememba miselnosti v marketinških in še posebej vodstvenih glavah. 

Rezultati teh usmeritev so zniževanje stroškov poslovnih procesov, povečevanje konkurenčne 

prednosti, trajnostna rast in zadovoljstvo vseh vključenih deležnikov. Ključna je ponujena 

vrednost kupcu. Moramo se vprašati, kaj je naša ključna vrednost, ki jo naš kupec vidi v nas 

(Košak b. l.). 

Postopek razvoja novega proizvoda je sestavljen iz petih zaporednih in prekrivajočih se 

korakov, in sicer pridobivanja naročil, načrtovanja projekta, razvoja proizvoda, razvoja procesa 

in ničnih proizvodnih serij. Vsak posamezen korak je nadalje razdeljen v poddejavnosti, ki so 

podprte s primernimi metodami in vodene v informacijskem sistemu. Raziskane in vključene 

so tri različne metodologije, ki se uporabljajo na področju razvoja novega proizvoda v 

avtomobilski industriji: napredno načrtovanje kakovosti proizvoda (Advanced Product Quality 

Planning – APQP), načrtovanje za Šest Sigma (Design for Six Sigma -DFSS) in metodologija 

Stage/Gate (Karničar Šenk idr. 2010, 76). 

Pooblaščeni avtoservisi so prisiljeni, če želijo biti uspešni, stalno povečevati svojo bazo strank, 

to morajo storiti predvsem na način, da obdržijo visoko lojalnost voznikov vozil znamk, za 

katere so pooblaščeni, in da pridobijo nove stranke z njim prilagojenimi storitvami. Poudarek 

morajo imeti na odnosu osebja in visoki kakovosti njihovih storitev za ugodno ceno (Avto 

Moste 2015, 8). 
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Goldberg (2015) trdi, da sta zadovoljstvo in lojalnost strank ključna za uspeh organizacij, ki 

delujejo na področjih, kjer je močna konkurenca. Lojalna stranka je za podjetje ključna, saj 

prinese veliko več dobička kot stranke, ki jih pridobijo z agresivnim marketingom. 

Problem ni v tem, da naše organizacije ne bi spoznale, da jih je treba preoblikovati. Težava je 

v tem, da organizacije uporabljajo upravne okvire in infrastrukturne modele, ki so zastareli in 

neprilagojeni aktualnim razmeram na trgu. Računovodstvo, organizacijske hierarhije in vitka 

proizvodnja so bili ključni za uspeh pred desetletjem. Vendar ti vodstveni in razvojni okviri 

niso več zadostni za uspešno usmerjanje in zaščito podjetja v dobi programske opreme in 

spremenjenih navad strank (Kersten 2018, 22–24). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge in hipoteze 

Naredili smo študijo primera v organizaciji. Ker smo proučevali samo program potrebam 

kupcev prilagojenega nizkocenovnega servisa vozil Car Fix, gre za enoslojno študijo primera. 

Namen magistrske naloge je bil pripraviti predlog strateškega razvoja nizkocenovne servisne 

storitve za osebna vozila. Ta nova storitev temelji na cenovni ugodnosti ob upoštevanju 

potrebne kakovosti opravljenih storitev.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

 pregled strokovne slovenske in tuje literature s področja razvoja in uvedbe novih storitev, 

 pregled in povzetek obstoječih raziskav s področja razvoja in uvedbe novih storitev ter 

raziskati vpliv cene in kakovosti storitev na nakupno vedenje potrošnikov, 

 predstavitev storitve Car Fix, 

 priprava analize konkurenčnosti s pomočjo Porterjeve analize konkurenčnosti in 

 priprava analize podjetja s pomočjo analize SWOT. 

Cilji empirične raziskave naloge: 

 izvedba kvantitativne raziskave s pomočjo uporabnikov servisa Car Fix, 

 s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov SPSS analiza dobljenih podatkov, 

 na podlagi rezultatov raziskave opredeliti, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na 

odločitev potencialnega kupca, da se odloči za našo storitev, 

 na podlagi rezultatov raziskave opredeliti, kakšen vpliv imajo cena, kakovost in pretekle 

izkušnje potrošnikov na nakupno vedenje uporabnikov storitev servisa, 

 s pomočjo raziskave ugotoviti pomen demografskih dejavnikov na nakupno vedenje 

uporabnikov servisa,  

 pridobiti dodatne informacije za pojasnilo hipotez s pomočjo intervjujev z zaposlenimi, 

 s pomočjo prejetih odgovorov narediti povzetke, kaj je treba nadgraditi in izboljšati. 
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Hipoteze 

Kot ugotavlja Potočnik (2004), se na prvi pogled zdi, da je celotni nakupni proces nezapleten 

proces, vendar pa z analizo nakupnega procesa in dejavnikov, ki vplivajo na ta proces, lahko 

ugotovimo, da je ta proces celovit in zapleten. Vsak potrošnik ima svoje potrebe in želje, ki jih 

želi zadovoljiti. Te potrebe se med potrošniki razlikujejo. Zapletenost procesa nakupnega 

odločanja igra v raziskovanju vedenja potrošnikov vedno pomembnejšo vlogo, saj je rezultat 

tega procesa nakup proizvoda v obliki izdelka ali storitve. Iz tega razloga morajo organizacije 

podrobno proučiti vse stopnje procesa odločanja v namen razumevanja, kako potrošniki zbirajo 

informacije, kaj pomembno vpliva na odločitev potrošnikov med različnimi ponujenimi 

možnostmi, kako se med potrošniki izoblikujejo prepričanja in tudi katera so merila, ki jih 

potrošniki pri tem uporabljajo. Najpomembnejši del trženjskega spleta je cena, ki je edina, ki 

prinaša prihodek v organizacijo, saj drugi elementi trženjskega spleta povzročajo stroške. Za 

potrošnike je cena eden izmed najpomembnejših vidikov v zaznavanju izdelka (Vijay idr. 

2018).  

O’Neill, Palmer in Charters (2002) v svoji raziskavi, ki so jo opravili med ponudniki vin, 

ugotavljajo, da je pri nakupnem vedenju potrošnikov kakovost storitve zelo pomembna. Pri tem 

opozarjajo, da ni bistvo le v kakovosti produkta, ampak je pomembna celotna storitev, ki 

spremlja prodajo.  

Pomen kakovosti pri storitvah ugotavljajo tudi Ha idr. (2014), ki v svoji raziskavi ugotavljajo, 

da so pri kakovosti storitev zelo pomembni tudi kakovostni zaposleni, ki s svojim delom 

prispevajo k dvigu kakovosti celotne storitve, kar pa vpliva na zadovoljstvo kupcev in odločitev 

za ponovni nakup.  

Izogo in Ogba (2015) sta v svojem prispevku raziskovala vpliv lojalnosti oziroma pozitivne 

pretekle izkušnje, ki ustvarjajo lojalnost kupcev in ponovno izbiro storitve servisa. V raziskavi 

ugotavljajta močno povezanost med pozitivnimi preteklimi izkušnjami oziroma lojalnostjo in 

izbiro servisa. Na podlagi rezultatov predstavljenih raziskav postavljamo prvo hipotezo, ki se 

glasi: 

H1: Dejavniki kakovost, pretekle izkušnje in cena vplivajo na nakup storitve Car Fix. 

Eden izmed dejavnikov, ki ima velik vpliv na nakupovanje in vedenje porabnikov, je tudi spol. 

Ženske razmišljajo drugače kot moški, drugače tudi obdelujejo informacije in se drugače 

odzivajo na trženjske akcije. Imajo drugačne nakupne vzorce in preference. Vse te razlike je 

treba natančno proučiti, da bi lahko na trgu ponudili primerno storitev (Moore, Doyle in 

Thomson 2010). Ali se nakupne navade žensk razlikujejo od nakupnih navad moških tudi na 

primeru servisnih storitev za vozila, bomo preverili z drugo hipotezo, ki pravi: 
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H2: Pri ženskah imajo izbrani dejavniki cena, kakovost in pretekle izkušnje v zvezi z nakupom 

storitve Car Fix večji vpliv kot pri moških. 

Zadovoljstvo kupcev je za podjetje izredno pomembno, saj so le zadovoljni kupci zvesti kupci. 

Vendar se vse prepogosto predvideva, da sta za kupčevo zadovoljstvo dovolj kakovostna 

storitev in ugodna cena, kar pa je daleč od resnice, sploh v storitvenem sektorju, saj kakovost 

storitve uporabnik dojame oziroma zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo 

emocionalno. Na vse bolj zahtevnem trgu morajo družbe stalno skrbeti za zadovoljstvo svojih 

strank. Ljudje hočejo za svoj denar največ, ne glede na vrsto storitve. Če stranke s storitvami 

niso zadovoljne, obstaja velika verjetnost, da bodo zamenjale ponudnika (Šumah, Klopotan in 

Mahič 2014), v našem primeru torej, da bodo zamenjale izvajalca servisne storitve. Ali ta 

verjetnost obstaja tudi v našem primeru, bomo preverili s tretjo hipotezo, ki pravi: 

H3: Anketiranci so povečini pripravljeni zamenjati zdajšnji servis.  

1.3 Omejitve raziskave  

Omejitev raziskave je bila število izpolnjenih anket, saj vemo, da anketiranci zelo redko 

odgovarjajo na spletne ankete. Pomemben je bil primeren uvodni nagovor, ki je spodbudil 

vključene v raziskavo k izpolnjevanju ankete.  

Omejen smo imeli dostop do nekaterih informacij v podjetju, saj so se nekateri kadri zamenjali 

in nekatere osebe, ki smo jih intervjuvali, ne poznajo celotnega poteka dosedanjega razvoja 

nizkocenovnega servisa Car Fix. 

Ker je anketa namenjena obstoječim uporabnikom servisa Car Fix, omejitev predstavlja tudi 

baza strank, ker je dokaj majhen odstotek uporabnikov z vpisanim elektronskim naslovom. Zelo 

smo se potrudili, da smo pridobili soglasja in elektronske naslove več uporabnikov, kar pa je za 

podjetje zagotovo prednost za lažjo komunikacijo s temi strankami v prihodnje. 

Med anketo smo ugotovili: 

 uporabljena literatura in uporabljeni podatki so dostopni in dovolj relevantni; 

 ugotovitve iz anketiranja je mogoče posplošiti; 

 anketirani poznajo servisne storitve vozil; 

 stranke so vedno bolj zahtevne; 

 želje in potrebe potrošnikov se ves čas spreminjajo, zato so podatki, do katerih smo prišli 

z anketnimi vprašalniki, veljavni le določen čas, pri tem pa je treba poudariti, da je z enako 

metodo, ki smo jo uporabili, mogoče ponovno priti do podatkov, ki so uporabni. 
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1.4 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in praktični (raziskovalni) del, naloga je v prvi vrsti 

poslovna raziskava, ker je bila osredotočena na nakupno odločanje strank. V nalogi sta bila 

uporabljena deskriptivni in analitični pristop, opisovanje smo uporabili kot sredstvo podajanja 

ugotovitev, za ugotavljanje medsebojne povezanosti pa smo uporabili analitični pristop. Za 

deskriptivni pristop smo v magistrski nalogi uporabili metodo deskripcije, s pomočjo katere 

smo opisovali izhodišča in dejstva o razvoju storitev ter razvoju in uvedbi novih storitev. V 

namen povzemanja spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov slovenskih in tujih avtorjev na 

obravnavanem področju smo uporabili metodo kompilacije.  

Literaturo za potrebe magistrske naloge smo zbrali s področja domače in predvsem tuje 

strokovne literature, zbrane dokumentacije v podjetju, opravljenih intervjujev z zaposlenimi ter 

s pomočjo ankete med uporabniki servisa. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja s področja 

servisnih storitev za osebna vozila, ki so povezana z njihovimi željami pri tovrstnih storitvah. 

Pri podatkovni analizi smo uporabili statistične metode, s pomočjo katerih smo predstavili 

kvantitativne podatke raziskave. Uporabljeno je bilo orodje SPSS. 

V raziskovalnem delu naloge smo uporabili metodo spletnega anketiranja s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki je bil postavljen na spletni strani EnKlik anketa. Gre za spletno stran, ki deluje 

v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Omogoča nam dokaj enostavno 

postavljanje vprašanj in analizo dobljenih odgovorov. Omogoča tudi, da lahko kasneje zbrane 

odgovore prenesemo v druga okolja. V našem primeru smo se odločili za obdelavo v programu 

SPSS. Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije. Prva anketa prek 

interneta je bila namreč izvedena sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, konkretneje je šlo za 

anketo po e-pošti.  

Prednosti spletnih anketnih vprašalnikov so predvsem nižji stroški izvedbe anketiranja, hitrost 

zbiranja podatkov, presežene so časovne in geografske omejitve, možnost mednarodnega 

nadgrajevanja izvajanja raziskav, elektronska oblika podatkov (kakovostnejši podatki), 

približevanje željam naročnika, možnost dodajanja multimedijskih vsebin, enostavnost 

izvajanja anket, z meta- in parapodatki dobimo natančnejši vpogled v vzorce respondentov (npr. 

koliko časa so reševali posamezno vprašanje oz. celotno anketo). Slabosti spletnih anket so 

povezane predvsem z reprezentativnostjo, s problemi neodgovorov, s problemi nepokritja in 

vzorčenja ter z merskimi problemi. V raziskavo smo vključili vse osebe, za katere smo imeli 

ustrezne podatke, zato ni smiselno razmišljati o posploševanju rezultatov. 

Anketiranci so v anketnem vprašalniku odgovarjali na deset vprašanj. Gre za vprašanja zaprtega 

tipa. Pri nekaterih anketnih vprašanjih smo si pomagali s petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer 

anketiranci svoje strinjanje ali nestrinjanje ocenijo z ocenami od 1 do 5. Od skupaj 10 vprašanj 

so bila štiri vprašanja demografskega značaja, da smo z njihovo pomočjo pridobili dovolj 

podatkov o anketirancih. 
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Raziskava se je opravljala v decembru 2019 in januarju 2020. V začetku decembra 2019 smo 

na elektronske naslove vseh kupcev storitev servisa, ki so zbrani v bazi kupcev, poslali anketni 

vprašalnik. 

1.4.1 Vzorec raziskave 

Gre za prebivalce Slovenije, lastnike osebnih vozil, ki so že bili v raziskovanem podjetju. Baza 

obstoječih in nekdanjih strank servisa obsega 500 strank z veljavnimi soglasji in e-naslovi. 

1.4.2 Testiranje hipotez 

Za preverjanje hipotez so bili uporabljeni statistični testi. Statistični testi so bili izvedeni s 

pomočjo programa SPSS, v katerega smo prenesli podatke iz raziskave, ki so se zbrali v 

programu 1ka. Statistični testi, s katerimi smo preverjali zastavljene hipoteze, so prilagojeni 

vsaki hipotezi posebej. V prvem delu smo preverjali medsebojno povezanost, v drugem delu pa 

smo ugotavljali vpliv demografskega dejavnika (spol) na nakupno vedenje. 

Prvo hipotezo smo preverjali s programom SPSS, in sicer s statistično metodo multiplo 

regresijo, s katero smo statistično preverili, kateri dejavniki in kako močno vplivajo na nakup 

storitve Car Fix. Odvisna spremenljivka je bila v tem primeru »verjetnost za nakup storitve Car 

Fix«, ki je bila merjena na 5-stopenjski Likertovi intervalni lestvici, neodvisne spremenljivke 

pa so dejavniki oziroma pomembnost dejavnikov, kjer je bil vsak dejavnik prav tako merjen na 

5-stopenjski Likertovi lestvici. 

Drugo hipotezo smo preverjali s programom SPSS, in sicer s statistično metodo multiple 

regresije z uvedbo umetnih spremenljivk. Odvisna spremenljivka »verjetnost za nakup storitve 

Car Fix« je merjena na 5-stopenjski Likertovi intervalni lestvici, neodvisna spremenljivka pa je 

bila poleg dejavnikov še spol, ki smo jo morali kodirati oziroma pretvoriti v umetno 

spremenljivko in jo vključiti v regresijski model. 

Tretje hipotezo smo preverjali z neparametričnim statističnim binomskim testom hi-kvadrat. 

Rezultat testa nam je povedal, ali so deleži statistično različni. Anketirancem smo zastavili 

vprašanje, ali bi bili pripravljeni zamenjati njihov trenutni servis. 
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2 O UVEDBI NOVEGA PRODUKTA IN STORITVE 

Danes, ko na trgu vladajo visokokonkurenčne razmere, so podjetja, ki želijo uspešno poslovati, 

prisiljena na trg uvajati nove izdelke, ki jim dajejo prednost pred konkurenco. Pri tem je zelo 

pomembno, da podjetja vedo, kakšno je povpraševanje na trgu, kaj si kupci želijo in seveda, če 

so z njihovimi novimi izdelki zadovoljni. 

Različne raziskave v literaturi raziskujejo dejavnike uspešnosti novih izdelkov. Raziskave, ki 

se osredotočajo na koncept strategije uvajanja novih produktov na trg in njihove povezave z 

uspešnostjo izdelka, so se pojavile šele v zadnjem času. To je precej presenetljivo, saj podjetja 

v veliki večini veliko vlagajo v procese uvajanja novih izdelkov in le-ti močno vplivajo na 

finančno uspešnost podjetij. Med vsemi koraki v procesu uvajanja novega produkta na trg je 

potrebno veliko časa, denarja in sredstev. Nedavna raziskava med člani Združenja za 

mednarodno trženje in upravljanje izdelkov je pokazala, da približno 50 odstotkov novih 

izdelkov, ponujenih na trg, ni bilo uspešnih. Tako je razumljivo, da je pomembnost strategij 

uvajanja novih izdelkov na trg dobila večji pomen med strokovnimi raziskovalci z različnih 

področij (Gu Ching in Burns 2016, 341). 

Podobno ugotavljajo tudi Matikainen idr. (2016, 625), ki menijo, da kljub temu da podjetja 

porabijo veliko časa, finančnih in upravljavskih virov, je povprečna stopnja neuspešnosti 

uvedbe novih produktov na trg kar 40 odstotkov pri novih potrošniških in industrijskih izdelkih 

ter več kot 60 odstotkov v visokotehnoloških industrijah. Tako obstaja veliko akademskega in 

vodstvenega interesa za odkrivanje ključnih dejavnikov uspešnih poskusov uvedbe novih 

izdelkov na trg. 

Uvedba novih izdelkov je tvegano prizadevanje glede na visoke stopnje neuspeha in velike 

količine kapitala. Medtem ko se večina literature osredotoča na raziskovanje dejavnikov, kot 

so novosti izdelkov, tehnološki dejavniki, lastnosti podjetja in uspešnost novih izdelkov, je o 

pogojnih učinkih zunanjega okolja organizacije relativno malo znanega. Okolja, ki jih vodilni 

v organizacijah dojemajo kot zelo negotova, zaradi nepredvidljivosti ali nezmožnosti 

razumevanja in prilagajanja specifičnim kontekstnim spremembam negativno vplivajo na 

uvajanje novih izdelkov zaradi dejavnikov, kot so kulturne vrednote in institucionalne ovire 

(Krammer 2019, 1893). 

Uspešni novi izdelki in storitve so ključni za številne organizacije, saj so inovacije izdelkov 

pomembne pri pomoči organizacijam, da se prilagodijo spremembam na trgih, tehnologiji in 

konkurenci. Vendar je stopnja uspešnosti novih izdelkov po vsem svetu nizka (Ledwith in 

O’Dwyer 2008, 97). 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

V podjetjih se morajo zavedati, da je:  
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Razvoj izdelkov samo ena izmed operacij v organizaciji. Le-ta vsebuje strategijo, ekipo, načrte, 

vendar so to le deli procesa. Delovanje vseh delov mora biti usklajeno s celotno organizacijo, 

saj v nasprotnem primeru razvoj izdelka zagotovo ne bo uspešen. (Cummings in Worley 2013, 

3–4) 

Uvedba novega izdelka ali storitve na trg se nanaša na prvo prodajo izdelka ali storitve. Uvedba 

novega produkta se pogosto obravnava kot najbolj kritična, najdražja in najbolj tvegana faza 

procesa razvoja novega izdelka, ki predstavlja poseben pogled na uvedbo novega izdelka na trg 

v primerjavi s širšim konceptom komercializacije (Matikainen idr. 2016, 625). 

2.2 Nov produkt in storitev  

Novosti v tržnem gospodarstvu, ki je zelo tekmovalno oziroma konkurenčno, nenehno 

nadomeščajo in zamenjujejo obstoječe, kot se v današnjem svetu, v našem življenju, v skladu z 

nenehnem razvojem staro umika novemu. Napredek je pogojen z nenehnimi spremembami, 

vendar pa le-to prinašajo tudi različna tveganja. V tržnem gospodarstvu se vodilna podjetja 

predstavljajo na trgu s tveganimi novostmi, konkurenti skušajo posnemati tiste, ki se obnesejo, 

in z njimi biti pred konkurentom, sledilci tistim, ki so prvi na področju uvajanja novih izdelkov 

na trg, si pri tem iščejo možnosti za preživetje. Zavedati se moramo, da za vodilna podjetja na 

trgu obstaja veliko nevarnosti, vendar je to donosno, tisti, ki sledijo tem podjetjem, pa poslujejo 

bolj varno, vendar manj donosno. Spodbude za spreminjanje ne prihajajo le s strani 

proizvajalcev, temveč tudi s strani odjemalcev in potrošnikov, ki lahko s svojimi potrebami 

vplivajo na spodbujanje inovacij, prilagajanje podjetij njihovim potrebam ter na odzivanje 

podjetij na način, da le-ta iščejo nekaj boljšega in novega, torej tistega, česar še ni. Vendar pa 

je zamisel le začetek dolge poti do uspešnosti, ki je lahko za podjetja zelo zahtevna, saj je v prvi 

vrsti treba zamisel preveriti, jo oceniti, oceniti možnosti za njeno uporabo in opredeliti nove 

proizvode, ki naj bi ustrezali potrošnikom ali drugim odjemalcem. Zavedati se moramo, da tudi 

najboljša zamisel postane uspešna, ko jo udejanjijo v proizvod, ki je konkurenčen (Tavčar 2009, 

241). 

Ker je trg zelo dinamičen in konkurenčen, morajo podjetja svoje izdelke in storitve redno 

posodabljati, da bi zadovoljila hitro spreminjajoče se potrebe svojih kupcev. Informacije v 

podatkovni bazi strank lahko trgovcu pomagajo iskati ciljne stranke (Hung 2012, 418). 

Izraz »nov produkt« se nanaša na izdelek, ki je nov na trgu ali nov za podjetje, čeprav na trgu 

lahko obstajajo podobni izdelki. Potem, ko podjetje ustvari nov produkt, pa naj bo to popolnoma 

nov izdelek ali nov produkt znotraj podjetja, ga mora predstaviti ciljnemu trgu z naborom 

strategij. Nova strategija uvajanja novih izdelkov na trg vključuje več ključnih odločitev o trgu 

in začne prinašati dohodek od prodaje novega izdelka (Gu Ching in Burns 2016, 340). Ob 

uvedbi novega izdelka so možni štirje scenariji: izdelek je lahko nov ali obstoječ, izdelek je 
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lahko nove blagovne znamke ali obstoječe blagovne znamke. Poleg tega je kupec lahko zvest 

ali nezvest obstoječemu izdelku ali blagovni znamki (Hung 2012, 419). 

Literature o uvajanju novih produktov in storitev na trg v majhnih podjetjih je malo, vendar 

objavljeno kaže, da med upravljanjem lansiranja novih produktov in storitev v majhnih in 

velikih podjetjih obstajajo velike razlike. Obstaja raven soglasja, da bi morala mala podjetja 

razviti nove izdelke, ki so združljivi z obstoječimi tehničnimi standardi. V malih podjetjih bi 

morali glede na raziskave sprejeti eno jedrno tehnologijo in se izogibati visokim stopnjam 

diverzifikacije. To vpliva na tržne strategije, ki jih sprejmejo mala podjetja. Ključna razlika 

med malimi in velikimi podjetji je, da so postopki lansiranja novih produktov v majhnih 

podjetjih ponavadi neformalni. Kot najpomembnejši dejavnik upeha pri lansiranju novih 

produktov v malih podjetjih je v literaturi omenjena podpora in spretnost vodstva (Ledwith in 

O’Dwyer 2008, 98). 

Številni avtorji v pregledani literaturi so uporabili pogojni pristop in trdili, da ne obstaja 

»najboljši« postopek za razvoj novih izdelkov, temveč da je treba postopek uvajanja novih 

produktov na trg izbrati glede na okoliščine, vključno z velikostjo podjetja, znotraj katerega 

podjetje deluje. 

2.3 Stopnje in strategija novega produkta 

Strokovnjaki z različnih področij v raziskavah o uvajanju novih izdelkov na trg poudarjajo 

povezavo med odločitvami o lansiranju novih izdelkov in uspešnostjo podjetja. Številne študije 

so to razmerje empirično tudi proučile in dokazale povezanost. Te študije so v glavnem 

opredelile dve široki kategoriji odločitev o uvajanju novih izdelkov in storitev na trg: strateške 

in taktične odločitve. Strateške odločitve o uvajanju novega produkta na trg vključujejo 

vprašanja izdelka in trga, ki odgovarjajo vrsti trga, na katerem naj bi izdelek lansirali, potrebnim 

položajem, zahtevani inovativnosti izdelka in tako naprej. Na kasnejših stopnjah razvoja novih 

izdelkov je težko in drago spremeniti strateške odločitve. Odločitve o taktičnem zagonu se 

nanašajo na tržne odločitve, ki se nanašajo na blagovno znamko, cene, promocijo in 

distribucijo. Te taktične odločitve je mogoče sprejeti pozneje in jih lažje spreminjati v procesu 

razvoja novih izdelkov. Poleg tega predhodne raziskave odločitev o zagonu, ki proučujejo 

predhodne učinke ali posledice uvedbe novega produkta na trg, večinoma obravnavajo ločeno 

od drugih procesov v podjetju (Liu, Cheng in Zhao 2017, 80). 

Pregled razpoložljive literature kaže, da je na voljo velika količina informacij, ki opisujejo 

najboljše prakse glede uvajanja novih produktov. Podjetja se zato soočajo z veliko količino 

informacij, ki izpostavljajo načela, ki naj bi pripomogla k izboljšanju procesov in povečanju 

možnosti za uvedbo uspešnih novih izdelkov in storitev. Še vedno pa obstaja neravnovesje med 

informacijami, ki natančno določajo, kaj je treba storiti, in s podporo, kako reševati nastale 
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probleme, povezane z izvajanjem teh mehanizmov, kar pa je še posebej pomembno v zgodnjih 

fazah razvoja novih izdelkov (Williams, Kochhar in Tennant 2007, 826). 

V visokotehnoloških panogah lahko proces, ki bo predstavil nov izdelek, prinese pomembne 

koristi, kot so večji tržni delež in premijske cene, nasprotno pa lahko zamuda pri uvedbi novih 

izdelkov povzroči izgubo tržnega deleža ali celo bolj kritično propad podjetja. Raziskovalci so 

ugotovili, da so taktike lansiranja novega izdelka in strategija pomembno vplivale na uspeh 

novih izdelkov (Ledwith in O’Dwyer 2008, 97). 

Da bi zagotovili nemoteno, hitro in učinkovito uvajanje novega produkta na trg, literatura 

predlaga vzpostavitev sistematičnih pristopov na podlagi vedenjskih rutin in razpoložljivih 

virov znanja. Težave, ki se pojavijo med uvajanjem novega produkta, je mogoče rešiti z 

uporabo obstoječega znanja iz podobnih ali identičnih problemov, ki so bili uspešno rešeni. 

Kljub temu se lahko pojavijo neznani problemi, ki jih je treba odpraviti takoj, ko se pojavijo. 

Improvizirano vedenje pri reševanju problemov je spontano in je nerutinska reakcija na nastale 

težave, medtem ko so rutine pomemben vir za učinkovite in dovolj dobre rešitve v 

organizacijskem kontekstu. Zavedati se moramo, da improvizirano vedenje lahko vodi do 

boljših rešitev posameznih težav, lahko pa tudi povzroči drage zamude pri izvajanju projektov 

(Gross 2015, 723). 

Da bi pomagali reševati težave hitro spreminjajoče se tehnologije, povečevati konkurenco in 

spreminjati potrebe kupcev, bi bilo treba razvoj izdelkov zasnovati na učinkovitem in 

obvladljivem postopku uvedbe novega izdelka. Ta poslovni postopek zajema celoten razvojni 

življenjski cikel izdelka, začenši s tržno sproženimi novimi izdelki in doseganjem te priložnosti, 

z načrtovanjem, izdelavo in uvedbo tržno uspešnega novega izdelka na trg. Uvedba novega 

produkta ali storitve na trg vključuje veliko različnih elementov, vključno z analizo trga, 

zasnovo koncepta, podrobnim načrtovanjem, proizvodnjo, distribucijo izdelkov in neposrednim 

sodelovanjem s strankami. Da bi bil učinkovit, mora postopek uvedbe novega izdelka vse te 

vidike oblikovati v enoten in učinkovit proces, obenem pa mora skrbno obvladovati tveganja, 

povezana z uvajanjem tehnoloških inovacij, izdelkov in procesov (Williams, Kochhar in 

Tennant 2007, 826). 

V literaturi so definirane tri strategije vstopa na trg, ki so jih predstavili Robinson, Forneel in 

Sullivan (1992, po Liao, Lin in Fu 2016, 718), in sicer: 

 prvi na trgu – prvo podjetje, ki razvije proizvod ali storitev; 

 hitri sledilec – zgodnji sledilec pionirjev na še vedno rastočem, dinamičnem trgu; 

 poznejši vstop – poznejši udeleženec v bolj uveljavljenih tržnih razmerah. 

Strategije lansiranja izdelkov so bile uporabljene na več načinov. Hitro lansiranje izdelkov na 

trg je ključni dejavnik uspeha za pridobitev konkurenčne poslovne prednosti. Izvedbena 

strategija novih izdelkov je draga, tvegana, zamudna in ni primerna za vsa podjetja, zato je 

izziv, s katerim se danes srečujejo vodje razvoja izdelkov, določiti specifično strategijo zagona, 
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ki bi ji morale slediti nekatere vrste podjetij. Začasne strategije vstopa na trg so ključni dejavnik 

za podjetje (Liao, Lin in Fu 2016, 718). 

Jedro novega okvira za uvajanje novega produkta na trg iz literature določa naslednje elemente 

(Gu Ching in Burns 2016, 342): 

 strategija izdelka, ki vključuje podobo in blagovno znamko novega izdelka; 

 tržna strategija, ki določa ciljni trg novega izdelka; 

 strategija podjetja, ki je kultura, poslanstvo in usmeritev podjetja v zvezi z inovacijami. 

V vse bolj konkurenčnem okolju številna podjetja uporabljajo tehnike strateškega načrtovanja 

za doseganje odličnosti pri razvoju novih izdelkov in storitev. Na primer, na svetovnih trgih 

številna podjetja vedno bolj uvajajo nove izdelke na tuje trge, ki so večji in prinašajo večje 

donose. Izvajanje ustreznih novih strategij uvedbe novih izdelkov na trg igra pomembno vlogo 

za uspeh na določenem trgu (Liao, Lin in Fu 2016, 716). Čeprav se strategija izdelka nanaša na 

atribute izdelkov in novost izdelka, ki je novo za podjetje, pa tržna strategija določa ciljne tržne 

segmente novih izdelkov, tržno strategijo pa na splošno določa kultura podjetja, poslanstvo in 

usmeritev v zvezi z inovacijami (Gu Ching in Burns 2016, 340). 

Vendar pa se morajo v podjetjih zavedati, da je za uvedbo novega izdelka ali storitve potrebna 

največja zaveza glede poslovnih virov, kot sta čas in denar, pomembni pa so tudi človeški in 

socialni viri. Za uspeh so pomembni viri družbenega kapitala, kot so strateški partnerji, 

marketinški kanali in poslovni ugled, le-ti imajo odločilno vlogo pri izbiri strategij zagona 

(Liao, Lin in Fu 2016, 717). 

Proces razvoja novih izdelkov ali storitev lahko razdelimo na več ključnih stopenj, kar lahko 

vidimo tudi na sliki 1 (Wahjudi, Kwanda in Sulis 2018, 66): 

 ustvarjanje idej – ustvarjanje inovativnih novih idej; 

 idejna destilacija – da odstranite vse ideje, ki jih ni vredno nadaljevati; 

 opredelitev pojma – upoštevati specifikacije, kot so tehnična izvedljivost in tržni potencial. 

Če načrtujete nov izdelek, morate razmisliti o postopku načrtovanja; 

 strateška analiza – da zagotovite, da se vaše ideje ujemajo s strateškimi načrti vašega 

podjetja. 
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Slika 1: Diagram procesa razvoja izdelka 

Vir: Wahjudi, Kwanda in Sulis 2018, 66. 

Strategija uvajanja novega produkta na trg vključuje učinkovito uporabo virov, povečanje 

učinkovitosti izdelave in ohranjanje minimalne zaloge v fazi uvajanja izdelka. Ključna točka 

strategije zagona vključuje načelo odloga. To načelo izboljšuje čas dobave in zmanjšuje 

odvečne zaloge, znižuje stroške in povečuje fleksibilnost delovanja. Nekateri raziskovalci 

menijo, da odnosi med logistiko in dobavno verigo vplivajo na dosežke v začetku vpeljave 

novega izdelka. Nedavna empirična študija je pokazala, da učinkovite marketinške usmeritve 

in strategije uvajanja novih produktov na trg pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja, vendar 

pa je malo raziskav raziskalo uvajanje novih produktov na trg z vidika odnosov s strankami. 

Podjetja morajo organizirati pogosta srečanja s strankami, da določijo primerne čase zagona 

izdelka, in organizirati več sestankov, povezanih s tržno analizo trendov. Prav tako je za 

sporočanje prednosti izdelkov kupcem potrebna ustrezna strategija zagona. Raziskave so 

pokazale tesne povezave med zagotavljanjem vrednosti kupcev, časovnim razporedom in 

uspešnostjo izdelka, kar kaže na to, da odnos s strankami vpliva na izvedbo uvajanja produkta 

na trg in na uspešnost izdelka (Kou, Lee in Wei 2015, 1208). 

2.4 Koncept produkta in testiranje 

Koncept usmerjenosti v produkt ponuja kontrastno perspektivo osredotočenosti na trženjsko 

usmeritev, pri čemer se nanaša na organizacijsko kulturo podjetja, v kateri je razvoj in lansiranje 

novih in inovativnih izdelkov in storitev pomemben dejavnik uspeha. Usmerjenost v produkt 

se lahko šteje za rezultat tehnološko in proizvodno usmerjenega upravljanja, ki se osredotoča 

na energijo za zagotavljanje dobrih izdelkov in njihovo izboljšanje komercializacije novega 

produkta in storitve (Matikainen idr. 2016, 627). 

Na današnjih trgih je tehnologija potrošnikom zagotovila dostop do neomejenih količin 

informacij in zmožnost, da kjer koli na svetu komunicirajo z drugimi potrošniki in podjetji. To 

jim je dalo občutek moči, tako da si želijo večje vloge pri izmenjavi s podjetji. Pomemben 
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rezultat tega povečanja moči potrošnikov je, da si potrošniki zdaj želijo igrati večjo vlogo v 

procesu ustvarjanja vrednosti. Ta proces imenujemo sokreacija in se lahko zgodi v različnih 

okoliščinah. Eden izmed procesov, pri katerem je sodelovanje potrošnikov vse bolj pomembno, 

je področje razvoja novih izdelkov. Potrošniki so sposobni in pripravljeni zagotoviti ideje za 

novo blago ali storitve, ki lahko zadovoljijo potrebe, ki jih trg še ni izpolnil, ali predlagajo 

izboljšave pri obstoječih ponudbah na trgu. Poleg tega je pomembno, da se danes lahko te ideje 

podjetju enostavno sporočijo prek spletnih strani, e-pošte in družbenih omrežij. Tako je 

sokreacija v tem kontekstu opredeljena tudi kot skupna dejavnost razvoja novih izdelkov in 

storitev, pri kateri potrošniki aktivno prispevajo in izbirajo različne elemente ponudbe novega 

izdelka. Z drugimi besedami, je praksa skupnega razvoja izdelkov s strani podjetij in 

potrošnikov. Tako sokreacija omogoča potrošnikom, da prevzamejo aktivno in osrednjo vlogo 

kot udeleženci v procesu razvoja novih izdelkov ali storitev (Hoyer idr. 2010, 283). 

Pri uvajanju novega izdelka ali storitve pa je pomembna tudi strokovnost, ki jo zagotovi 

podjetje, v katerem se produkt pripravlja. Strokovnost v dejavnostih uvedbe novega produkta 

na trg se nanaša na strokovnost pregledovanja, predhodne tržne in tehnične ocene, tržne 

raziskave, razvoj izdelkov, testno trženje in zagon na trgu. Strokovnost uvedbe novih produktov 

na splošno vključuje tržno in tehnično sposobnost (Lee in Wong 2010, 31). 

Pri uvedbi novih produktov na trg in njihovem konceptu pa je pomembna tudi tehnična 

usposobljenost, ki se nanaša na strokovno izvajanje dejavnosti, kot so izvajanje inženirskih in 

proizvodnih ocen, preskušanje izdelkov, določitev specifikacij izdelkov, izdelava prototipov in 

izdelava končnega izdelka (Lee in Wong 2010, 31). 

Pred uvajanjem novega produkta na trg je pomembno tudi testiranje. Konceptno testiranje je 

pomembno orodje, ki se uporablja za oceno verjetnega povpraševanja na trgu in najboljših 

kupcev. Tovrstno testiranje uporablja podatke odziva kupcev, da med številnimi izdelki 

verjetno izbere verjetne zmagovalce in pomaga pri dodeljevanju virov za razvoj izdelka. Zato 

testiranje novega koncepta izdelka ali storitve igra ključno vlogo pri zgodnjem pregledu novih 

idej o izdelkih in velja za enega najpomembnejših korakov v procesu razvoja novega izdelka. 

Konceptno testiranje je opredeljeno kot skupek različnih pristopov, ki temeljijo na trženjskih 

raziskavah, za ocenjevanje tržne zamisli o izdelku ali storitvi pred dejanskim razvojem. V 

literaturi so opredeljene tri vrste testov konceptov, in sicer pregled konceptov, oblikovanje 

koncepta in ocena koncepta (Peng in Finn 2008, 649). 

Zanimiv je vpogled v raziskavo, ki sta jo opravila Peng in Finn (2008, 665) med managerji 

podjetij, ki na trg uvajajo nove produkte. Pričakovala sta, da bo konceptno testiranje bolj 

radikalno za radikalne nove izdelke. Prav tako sta pred raziskavo pričakovala, da bo testiranje 

takšnih izdelkov bolj natančno pregledalo anketirance, uporabilo večje vzorce, zbralo 

podrobnejše informacije in uporabilo bolj sofisticirane metode analize. V raziskavi so našli le 

statistično pomembne dokaze, ki podpirajo večino teh domnev, kar pa je presenetljivo, saj je v 
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literaturi večkrat poudarjeno in dokazano, kako pomembno je testiranje produkta pred uvedbo 

na trg. 

2.5 Komercializacija novega produkta in storitve  

Usmeritve organizacij predstavljajo globoko zakoreninjene vrednote in prepričanja, ki 

ustvarjajo določena vedenja, kar lahko posledično vpliva na uspešnost in vodi do konkurenčnih 

prednosti. Trženjska usmerjenost, ki se nanaša na izvajanje trženjskega koncepta, je ena najbolj 

proučenih tem v obstoječi marketinški literaturi in prevladujoča usmeritev v raziskavah o 

uvedbi novih produktov na trg. Čeprav številne študije kažejo na pomen trženjske usmeritve v 

uvajanje novih produktov na trg, je velik poudarek na trženjski usmeritvi mogoče razumeti tudi 

kot omejitev (Matikainen idr. 2016, 626). 

Jasno je bilo ugotovljeno, da je uspešna uvedba novega produkta na trg odvisna od globokega 

razumevanja potreb potrošnikov in prizadevanj za razvoj izdelkov, ki ustrezajo tem potrebam. 

vendar pa se moramo zavedati, da je ta postopek pogosto precej težaven, saj so te potrebe 

pogosto zapletene in jih ni mogoče vedno prepoznati s tradicionalnimi metodami trženjskih 

raziskav. Nezmožnost ustrezne ocene in izpolnjevanja potreb potrošnikov je pogosto ključni 

razlog za neuspeh pri novih izdelkih. Vendar pa z aktivnejšim vključevanjem potrošnikov v 

postopek uvedbe novega produkta lahko nastanejo nove ideje o izdelkih, ki jih bodo potrošniki 

bolj cenili in s tem povečali verjetnost uspešnosti novega izdelka ali storitve. Na ta način bodo 

podjetja, ki učinkovito uporabljajo ta način, na koncu dosegla trajnostno konkurenčno prednost 

pred konkurenco. Poleg tega lahko vključevanje potrošnikov v postopek uvedbe novega izdelka 

na trg izboljša kakovost izdelka, zmanjša tveganje in poveča sprejemanje na trgu (Hoyer idr. 

2010, 283). O sokreaciji produktov oziroma sodelovanju potrošnikov pri kreiranju novih 

izdelkov in storitev smo pisali že v prejšnjih poglavjih.  

Močna konkurenca kupcem ponuja več možnosti, zato mora podjetje analizirati in učinkovito 

odgovoriti na želje in spremembe strank, da bi zagotovili, da bodo stranke izbrale njihovo 

ponudbo pred ponudbo konkurentov (Kou, Lee in Wei 2015, 1208). 

Strategija trženjskega miksa je še en pomemben dejavnik uspeha uvajanja novega izdelka ali 

storitve na trg. Trženjska literatura opisuje strategijo zagona kot tiste odločitve in dejavnosti, ki 

so potrebne za predstavitev izdelka na njegovem ciljnem trgu in za ustvarjanje prihodka od 

prodaje novega izdelka ali storitve (Liao, Lin in Fu 2016, 721). Strokovnost trženja se nanaša 

na to, kako dobro se tržne dejavnosti (ocenjevanje potrošnikov in konkurentov, določitev tržnih 

značilnosti in trendov, izvedba trženjskih raziskav, preizkušanje trženja in izvedba lansiranja 

izdelkov) izvajajo v določenem projektu uvedbe novega izdelka (Lee in Wong 2010, 31). 

Uvedba novega izdelka ali storitve je kritična faza tržnega procesa, predvsem zaradi visokih 

tveganj in stroškov, ki jih prinaša. Zato mnogi znanstveniki in menedžerji predstavljajo 



 

15 

predstavitev novega izdelka ali storitve kot pogosto najmanj dobro vodeno fazo celotnega 

trženjskega procesa. Izvajanje uvedbe novega produkta na trg zahteva vrsto dejavnosti. Bolj kot 

je izdelek ali storitev inovativen, bolj je postopek zapleten (Liao, Lin in Fu 2016, 716). 

Raziskava ključnih dejavnikov uspeha pri uvajanju novih izdelkov in storitev na trg je pokazala, 

da so bili stroški trženja uspešnih novih izdelkov več kot šestkrat višji od izdatkov za izdelke, 

ki na trgu niso uspeli, kar kaže na pomen priprave proračuna za uspeh novega izdelka in 

organizacijsko uspešnost (Ledwith in O’Dwyer 2008, 97). 

Z raziskavami so ugotovili, da večja količina tržnih sredstev, ki jih podjetje vloži v razvoj in 

uvajanje novega izdelka ali storitve, povzroči večjo verjetnost za uspeh. Učinkovito tržno 

testiranje in raziskave so ključnega pomena pri pridobivanju informacij o kupcih in 

učinkovitosti tržnih prizadevanj v času uvajanja novega produkta na trg (Ledwith in O’Dwyer 

2008, 97). 

Predhodne raziskave so pokazale, da je znanje trženja močno odvisno od ravni procesnih 

spretnosti oziroma usposobljenosti osebja, vključenega v uvedbo novega produkta, veščin vodij 

projektov oziroma podpore najvišjega vodstva in veščin projektnega vodje ter uskladitev potreb 

in skladnost med potrebami projekta in funkcionalnimi veščinami. Na drugi strani pa timske 

veščine ter vključitev želja in potreb kupcev v zasnovo izdelka na podlagi sistematičnih 

mehanizmov povratnih informacij, ki jih je vzpostavilo podjetje, služijo za izboljšanje tehnične 

usposobljenosti (Lee in Wong 2010, 32). 

Tržniki pogosto izvajajo raziskave, s katerimi uvrstijo koncepte izdelkov, preden se le-ti 

začnejo tržiti na trgu. Razvoj novih izdelkov in storitev v podjetjih je pomembno gonilo 

dobičkonosnosti, ohranjanja konkurenčne prednosti in zagotavljanja preživetja podjetja. Zaradi 

intenzivne mednarodne konkurence, hitro spreminjajočih se potreb kupcev, tehnoloških 

inovacij, skrajšanih ciklov izdelkov in visokih stroškov raziskav in razvoja je upravljanje in 

uvajanje novega izdelka na trg postalo bolj ključno in zapleteno vprašanje kot v preteklosti. 

Izbira strategije uvajanja novih izdelkov in storitev pomembno vpliva na uspeh podjetja (Liao, 

Lin in Fu 2016, 716). 

Če povzamemo, pregledana literatura kaže na pomen strokovnosti tržnega testiranja, priprave 

proračuna, strategije in uvedbe taktike za uspeh novih izdelkov in storitev in organizacijsko 

uspešnost (Lee in Wong 2010, 31). 

2.6 Kakovost produkta in storitve 

Kakovost je v literaturi ponavadi določena z odstopanjem glavnih funkcionalnih lastnosti 

izdelka ali storitve od določene ciljne vrednosti specifikacije izdelka ali storitve. Izgube v 

podjetjih, ki jih povzročajo ta odstopanja, imenujemo izguba v kakovosti. Ti stroški lahko 
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vključujejo upad prodaje in izgubo dobrega imena proizvajalca, kar pa prav tako vpliva na 

količino prodaje in posledično dobička (Konstantas idr. 2018, 588). 

Zaznana kakovost izdelka podjetja glede na težnje podjetja glede kakovosti izdelka je veliko 

bolj specifična oblika povratnih informacij o uspešnosti kot rast prodaje ali dobičkonosnost, saj 

vodilnim v podjetjih ponuja veliko bolj osredotočene informacije, na katerih naj temeljijo pri 

načrtovanih strateških ukrepih (Parker, Krause in Covin 2015, 2338). 

Uspešni novi izdelki izhajajo iz kombinacije obstoječih zmogljivosti, veščin in virov podjetja. 

Sinergija je sestavljena iz trženjske in tehnološke sinergije. Trženjska sinergija se nanaša na 

skladnost projekta z obstoječimi marketinškimi veščinami in viri podjetja, in sicer z 

razpoložljivimi tržnimi raziskavami, prodajno silo, distribucijo ter znanji in viri oglaševanja in 

promocije. Tehnična sinergija se nanaša na projekt, ki je skladen z obstoječimi tehničnimi 

znanji in viri podjetja, in sicer z razpoložljivimi raziskavami in razvojem, inženirskimi in 

proizvodnimi znanji in viri (Lee in Wong 2010, 31). 

Proizvodi in storitve se ločijo po svoji naravi. Storitve so fenomen, ki ga lahko stranke doživijo 

in zaznajo. Njihovo kakovost je mogoče oceniti na podlagi interakcij kupcev s ponudniki 

storitev in fizičnih dokazov. V visoko izzivnih konkurenčnih trgih je kakovost storitev kot 

temeljna strategija za uspeh blagovne znamke in preživetje pred konkurenti v zadnjih letih 

deležna velikega zanimanja v strokovni literaturi (Hanaysha 2016, 1063). 

Razvoj storitvenega sektorja povečuje potrebo po izboljšanju kakovosti storitev. Medtem ko 

značilnosti kakovosti storitev še vedno ostajajo neopredeljene v literaturi, kakovost storitev v 

veliki večini konceptualiziramo kot niz dimenzij storitev, kot sta zanesljivost in odzivnost, ki 

so ovrednotene glede na pričakovanja potrošnikov in njihovih zaznav. Ta prevladujoča 

konceptualizacija kakovosti storitev je dala dragocen vpogled v to, kaj je kakovost storitev za 

potrošnike (Schembri in Sandberg 2011, 166). Medtem ko kakovost lahko preprosto razlagamo 

kot nekaj dobrega, sodobni raziskovalci trženja želijo razmejiti dimenzije, ki opredeljujejo 

kakovost storitev. Prepoznane storitvene dimenzije segajo od funkcionalnih, tehničnih in 

slikovnih dimenzij do splošno prepoznanih dimenzij SERVQUAL, ki temelji na vrzeli med 

pričakovanji in dojemanjem kupcev (Schembri in Sandberg 2011, 167). S pomočjo različnih 

instrumentov za merjenje kakovosti storitev lahko merimo, kakšno kakovost v naših storitvah 

prepoznajo kupci.  

Organizacije se še posebej borijo za doseganje strateških konkurenčnih prednosti z 

zagotavljanjem storitev visoke kakovosti. Nekateri znanstveniki so dokazali, da če organizacije 

zanemarjajo in ne odgovarjajo na potrebe strank dovolj učinkovito, lahko posledice povzročijo 

izgubo dobička in nezadovoljstvo strank Zato bi morale organizacije jasno obravnavati vidike 

kakovosti storitev zaradi neprekinjenega poslovanja in odgovarjati na spreminjajoče se potrebe 

trga z izpolnjevanjem pričakovanj strank (Hanaysha 2016, 1063). 
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Odločitev o hitrosti, s katero podjetje predstavi nove izdelke na trgu, je ključnega pomena za 

uspeh podjetja in je v veliki meri v rokah glavnih managerjev. Še posebej je odločitev 

pomembna v panogah, kjer je prisotna močna konkurenca. Ker hitra uvedba izdelkov pogosto 

zahteva kompromis kakovosti, lahko stopnja hitrosti uvajanja novih izdelkov in storitev odraža 

tudi temeljne strateške namere podjetja. Ugotovljeno je bilo, da na hitrost uvajanja novih 

izdelkov na trg vplivajo dejavniki, kot so zaposleni, proizvodna tehnologija, širina niše podjetja, 

okoljska negotovost in drugi. Splošna ugotovitev študij v literaturi je, da hitrejša uvedba 

izdelkov zahteva znatno večje vlaganje virov in pogosto zmanjšanje kakovosti, medtem ko 

počasnejša uvedba izdelkov na trg omogoča večjo pozornost pri kakovosti te ponudbe. Vodilni, 

ki želijo prepoznati in odpraviti zaznani problem s kakovostjo izdelkov, morajo v večini 

primerov uvajati nove izdelke z razmeroma počasnejšo hitrostjo, saj potrebujejo čas, potreben 

za rešitev morebitnih kasnejših težav s kakovostjo izdelkov. Seveda sledenje počasnejšemu 

uvajanju izdelkov prinaša tveganje za zmanjšanje kratkoročnih prihodkov (Parker, Krause in 

Covin 2015, 2338). 

Podjetja z močnim ugledom glede kakovosti izdelkov ali storitev v eni ali več kategorijah 

izdelkov in storitev lahko potencialno izkoristijo svoj ugled, da dosežejo trajno konkurenčno 

prednost. Ugled, pridobljen s pomočjo kakovosti izdelkov in storitev, je težko posnemati, saj je 

odvisen od podjetja in se ustvarja na dolgi rok. Ugled podjetja, ki temelji na kakovosti izdelkov 

in storitev, zmanjšuje negotovost kupcev glede nakupa in uporabe izdelkov in storitev, ki jih 

ponuja določeno podjetje (Parker, Krause in Covin 2015, 2337). 

Kakovost storitev je v obstoječi literaturi obravnavana kot eden ključnih pojmov v poslovnem 

upravljanju, o njej so temeljito razpravljali in jo izpostavili tako na akademskem kot na 

praktičnem področju. Kakovost storitev pomeni, da mora opravljena storitev izpolniti 

pričakovanja in zahteve kupcev. Z drugimi besedami, kakovost storitev lahko opišemo kot 

celoten vtis, kako dobro opravljena storitev ustreza ali se odziva na pričakovanja kupcev. 

Preživetje na današnjem globalno konkurenčnem trgu postaja vse bolj odvisno od učinkovitega 

upravljanja in nadzora nad inovacijami z razvojem novih izdelkov in storitev. Mehanizem, 

opredeljen kot številka ena za gonilo uspešnosti izdelka, je učinkovito izvajanje visoke 

kakovosti. Poslovni proces za razvoj novih izdelkov in storitev in njihovo uvajanje na trg je 

pomemben proces v sodobnih podjetjih, predvsem visokotehnoloških (Hanaysha 2016, 1063). 

2.7 Pregled obstoječih raziskav s področja uvedbe novih storitev 

V zadnjih letih se raziskovalci z različnih področij vedno bolj posvečajo strateškim usmeritvam 

podjetij in njihovim prizadevanjem za iskanje dejavnikov uspešnosti novo uvedenih produktov 

na trgu. Kljub temu da se vzpostavlja strateška usmeritev v novo lansirane produkte, še vedno 

obstajajo številne vrzeli glede vloge in relativnega vpliva različnih vrst usmeritev in 

mehanizmov, s katerimi v podjetjih vplivajo na uspešnost zagona. Predvsem se je velika večina 

študij, ki proučujejo vpliv strateških usmeritev podjetja na uspeh novih izdelkov, do danes 
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osredotočila na tržno usmerjenost podjetja, vendar je v literaturi v veliki meri vidno 

zanemarjanje vloge in vpliva alternativnih strateških usmeritev na uspešnost uvajanja novih 

izdelkov in storitev na trg. Zavedati se moramo, da tržna usmerjenost predstavlja le eno, čeprav 

osrednjo, strateško usmeritev, ki je pomembna za uspešno predstavitev izdelka. Posledično je 

več raziskovalcev trdilo, da je enotni orientacijski pristop neprimeren in morda ni optimalen za 

določanje uspešnosti v vseh tržnih situacijah (Matikainen idr. 2016, 626). 

Miles in Snow (1978, po Liao, Lin in Fu 2016, 718) sta razvila štiri strateške vrste, ki temeljijo 

na stopnji, s katero podjetje spreminja svoje izdelke ali trge glede na svoje okolje. Raziskovalec 

Cooper (1985, po Liao, Lin in Fu 2016, 718) je opredelil vrste strategij uvajanja na trg, ki 

prispevajo k uspešnosti novih izdelkov na podlagi učinkovitosti uvedbe novega izdelka. 

Barczak (1995, po Liao, Lin in Fu 2016, 718) je razvil tri strateške vrste glede na čas vstopa: 

prvi na trgu, hiter spremljevalec in zapozneli udeleženec. Poleg tega je Barczak ugotovil, da 

podjetja, ki so prva na trgu, uporabljajo raziskave in razvoj v večji meri kot hitri spremljevalci 

in zapozneli udeleženci. Poleg tega je Barczak raziskal razmerje med časom vstopa na trg in 

uspešnostjo novega izdelka ter ugotovil, da podjetja, ki hitro sledijo, izkoriščajo pomembne 

gospodarske prednosti v primerjavi s podjetji, ki prva tržijo in tako pozneje vstopijo na trg. Po 

njegovem mnenju je zagotovilo za uspešnost podjetje, ki sledi podjetjem, ki so prva na trgu in 

pozneje vstopijo na trg.  

Glede na to, da je v Sloveniji veliko malih podjetij, je zanimiva tudi raziskava Ledwitha in 

O’Dwyera (2008, 108), ki v svojem prispevku raziskujeta razliko med uvajanjem novih 

produktov glede na velikost podjetja in ugotavljata naslednje: 

 majhna podjetja delujejo manj uspešno kot velika podjetja v smislu organizacijske 

uspešnosti, uspešnosti novih izdelkov in imajo manj izkušenj z lansiranjem izdelkov; 

 tržna naravnanost, ki vključuje medfunkcijsko usklajevanje v organizaciji, usmerjenost h 

kupcem in naravnanost na konkurenco, je bistveno povezana z uspešnostjo novih izdelkov 

v majhnih podjetjih, kar pa ne velja za velika podjetja; 

 strokovnost tržnega testiranja in uvedbe proračuna je povezana z organizacijsko 

uspešnostjo in uspešnostjo novih izdelkov v majhnih podjetjih. 

Matikainen idr. (2016, 626) v svojem prispevku širijo trenutno znanje o pomembnosti strateških 

usmeritev podjetja v okviru uvajanja novih produktov in ponujajo več teoretičnih posledic. 

Glavni poudarek prispevka se nanaša na vlogo in relativni vpliv alternativnih strateških 

usmeritev na uspešnost uvajanja novih produktov na trg, ker se je velika večina študij uvajanja 

novih produktov do danes osredotočila na trženjsko usmeritev, je velika večina avtorjev tudi po 

njihovem mnenju izpuščala vlogo in vpliv alternativnih strateških usmeritev na uspeh novih 

izdelkov. 

Čeprav so prejšnje študije proučile zanimiv koncept uspešnosti novih produktov in strategij 

uvajanja izdelkov in storitev, še vedno ni popolnega soglasja o tem, kako izbrana in oblikovana 
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strategija vpliva na uspešnost uvajanja novega produkta oziroma katera strategija je prava 

(Liao, Lin in Fu 2016, 716).  

Inovativnost novih izdelkov in uspešnost novih izdelkov sta ključni spremenljivki rezultatov v 

raziskavah razvoja novih izdelkov. Raziskave s področja uspešnosti novih izdelkov v literaturi 

še naprej rastejo, vendar je presenetljivo, da je malo raziskav o prepoznavanju dejavnikov, ki 

vplivajo na inovativnost novega izdelka, kljub ugotovitvam, da pomanjkanje inovativnosti 

prispeva k neuspehu novega izdelka. Še posebej nejasno področje je povezava med obstoječim 

znanjem organizacije in inovativnostjo novih izdelkov (Brockman in Morgan 2006, 296).  
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3 PREDSTAVITEV STORITVE CAR FIX 

Avtomobili, izdelani v zadnjem desetletju, so tehnološko zelo podobni. Samo servisiranje in 

vzdrževanje je standardizirano, vgradni deli in dodatki pa so plod istega razvoja in načeloma 

istih proizvajalcev. V podjetju Avto Moste, d. o. o., ustvarjajo sodoben in kakovosten servis, ki 

za nižjo ceno opravlja vzdrževanje avtomobilov vseh blagovnih znamk v obliki najpogostejših 

standardiziranih vzdrževalnih in servisnih storitev z visoko usposobljenimi serviserji (Avto 

Moste 2015, 33). 

Storitev je namenjena strankam z nižjo kupno močjo, ne glede na znamko vozila, ki ne iščejo 

storitev pooblaščenih servisov in tovrstne storitve iščejo pri nepooblaščenih serviserjih, drugi 

del ciljnih strank pa so stranke, ki vozijo svoje vozilo na pooblaščene servise, vendar jim je ta 

storitev predraga, želijo pa ohraniti visoko raven storitve in določeno zaščito v primeru, da se 

pojavijo težave (Avto Moste 2015, 33). 

S programom Car Fix v podjetju želijo izkoristiti tudi priložnost, da pridobijo druga vozila 

kupcev, ki že vozijo svoja vozila na pooblaščeni servis v Avto Moste, d. o. o., imajo pa v 

voznem parku tudi vozila drugih znamk. Tu želijo s pomočjo dobrih preteklih izkušenj pridobiti 

v servis Car Fix vozila družinskih članov, znancev, v primeru podjetij pa vozila drugih znamk 

v njihovem voznem parku (Avto Moste 2015, 36). 

To je segment kupcev, ki jih Avto Moste, d. o. o., izgublja kot stranke, tudi na drugih področjih, 

saj jim ne ponuja prilagojene ponudbe servisnih storitev (Avto Moste 2015, 36). 

3.1 Razlogi za uvedbo 

Podjetja, ki se ukvarjajo z avtomobilizmom, so pod vse večjim pritiskom, kako biti uspešna na 

trgu, kjer se soočajo z zelo hudo konkurenco. Ves čas iščejo načine, kako ustvariti dodatno 

razliko v ceni, in razvoj novega programa je eden od načinov, s katerim to lahko dosežemo 

(Avto Moste 2015, 37). 

3.1.1 Spremenjene nakupne navade 

Kupci so vse bolj osveščeni in iščejo nove, cenejše rešitve za vzdrževanje svojih vozil. 

Informacije so jim povsod na voljo in s hitrim pregledom spleta, oglasnih sporočil lahko 

poiščejo za njih najprimernejšo rešitev za vzdrževanje svojega vozila.  

Nepooblaščeni serviserji z nižjo ceno odvzemajo stranke pooblaščenim servisom, kamor se le-

te ne vračajo, zato je treba ponudbo bolj prilagoditi aktualnim razmeram na trgu (Avto Moste 

2015, 38). 
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3.1.2 Širitev storitev na področju avtomobilizma 

Za rast in obstoj podjetja je ključno, da stalno širi bazo svojih strank. V avtomobilizmu imajo 

pooblaščeni prodajalci in serviserji natančno predpisane standarde, ki jih je treba spoštovati, to 

pa omogoča principalom, da nadzirajo poslovanje pooblaščenih prodajalcev in serviserjev, saj 

lahko kontrolirajo tako prodajne cene kot tudi stroškovni del. S samostojnim programom se 

zmanjša odvisnost od principala in poveča del posla, kjer je podjetje samostojno in neodvisno 

(Avto Moste 2015, 38). 

3.1.3 Ekonomika poslovanja 

S samostojnim programom in večjo bazo strank si posledično zagotovimo višje pokritje fiksnih 

stroškov.  

V servisni delavnici so običajna, dokaj visoka sezonska nihanja, z uvedbo dodatne storitve, kot 

je Car Fix, pa lahko podjetje bolje zapolni kapacitete v delavnici (Avto Moste 2015, 39). 

3.1.4 Sinergijski učinki v skupini 

S pomočjo programa Car Fix, s katerim podjetje pridobi nove dodatne kupce, lahko s pomočjo 

strategije »cross-sell« povečamo možnost prodaje dodatne opreme, večjega števila novih in 

rabljenih vozil (Avto Moste 2015, 39). 

Ker je podjetje del večje skupine, katere ključna dejavnost je avtomobilizem, več strank 

omogoča navzkrižno pridobivanje strank, ko je vozilo stranke starejše in bi ga pooblaščeni 

serviser izgubil, ima podjetje za to stranko cenejšo rešitev in jo s tem obdrži v skupini (Avto 

Moste 2015, 39). 

Dodatni kupci pomenijo več dogajanja in večji obisk na lokaciji in posledično boljše možnosti 

za dodatno prodajo (Avto Moste 2015, 39). 

Na dolgi rok se povečajo možnosti prodaje novega ali rabljenega vozila (Avto Moste 2015, 39). 

3.1.5 Storitve po načelu »value for money« 

Kupcem je podjetje ponudilo standardizirane servisne storitve: paketne storitve in cene – 

enostavno, hitro in pregledno. Opravljajo pretežno dobičkonosne storitve: redni servis, 

premontaža pnevmatik, polnjenje klimatskih naprav, servis zavor. Praviloma ponujajo 

neoriginalne rezervne dele – »white label«. Ponudili so daljšo garancijo na opravljeno storitev. 

Zelo pomembno je, da je storitev hitra. Pripravljena je lična servisna knjižica, da se dvigne 

vrednost do kupcev (Avto Moste 2015, 40). 
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Podjetje je sledilo usmeritvi, da stranka pri Avto Moste, d. o. o., ureja vse – karoserijska 

popravila, registracije, nakupe dodatne opreme, novega ali rabljenega vozila (Avto Moste 2015, 

40). 

3.2 Idejna zasnova servisa za različne znamke vozil 

Cilj je vzpostaviti franšizno mrežo servisnih centrov Car Fix, ki ponujajo storitve, ki so 

standardizirane, procesno in stroškovno učinkovite in uporabniku prijazne (Avto Moste 2015, 

41). 

Ustvariti želijo razpoznavno blagovno znamko in postati najbolj prepoznaven ponudnik storitev 

hitrega nizkocenovnega servisa v širši ljubljanski okolici (Avto Moste 2015, 41). 

Kot nadgradnja je planirana vključitev storitve Car Fix, in sicer kot del ugodne ponudbe na 

kartici zvestobe (Avto Moste 2015, 42). 

3.3 Osnovna izhodišča, vizija in poslanstvo 

Podjetje Avto Moste, d. o. o., sledi usmeritvam, ki so zadane v smernicah celotne skupine, 

katere del so tudi sami. Strategija in ključni cilji morajo biti jasno določeni (Avto Moste 2015, 

43). 

3.3.1 Vizija 

Do leta 2021 bo program Car Fix postal najbolj prepoznavna alternativna servisna storitev za 

avtomobile vseh znamk v širši ljubljanski regiji (Avto Moste 2015, 43). 

Vizija podjetja je biti konkurenčen v vseh pogojih poslovanja in pri tem doseči optimalen 

poslovni rezultat s stalnim zadovoljevanjem pričakovanj kupcev, zaposlenih, lastnikov in 

okolja (Avto Moste 2015, 43). 

3.3.2 Poslanstvo 

Osnovno poslanstvo podjetja Avto Moste, d. o. o., in programa Car Fix je: »Omogočamo vam 

mirno, zanesljivo in brezskrbno vožnjo. Podaljšamo vam varno in zanesljivo uporabo vozila.« 

(Avto Moste 2015, 43) 

3.4 Opis poslovnega procesa Car Fix z orodjem Aris Express 

Za grafično ponazoritev poslovnega procesa Car Fix smo uporabili orodje Aris Express. Aris 

Express je brezplačno spletno orodje, ki se uporablja za modeliranje, analizo in upravljanje 
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poslovnih procesov. Podpira različne poslovne modele, kot so BPMN 2, procesne verige (EPC), 

komponentni diagrami in spletni diagrami. 

Na voljo je več različnih tehnik, s pomočjo katerih lahko prikažemo želen poslovni proces. 

Odločili smo se za tehniko procesne verige, ki se za takšne grafične prikaze pogosto uporablja. 

Značilno za model EPC je, da si aktivnosti sledijo na podlagi poslovnih dogodkov. Model EPC 

ne bi bil popoln, če ne bi točno določili tudi dokumentov, ki se ustvarijo, ter oseb in izvajalcev, 

ki so udeleženi v procesu. 

Kot priročnik smo uporabili (Kern 2008) navodila, pripravljena na Univerzi v Mariboru, 

Fakulteti za organizacijske vede. V postopku je zelo pomembno, da pravilno modeliramo potek 

procesa. V prikazu procesa se uporablja večje število simbolov, ki so prikazani v nadaljevanju. 

Večje število elementov je potrebno, da lahko natančno ločimo dogodke, funkcije, dokumente 

in prikažemo, kako se medsebojno sprožajo posamezni dogodki. Model EPC prikazuje tudi vse 

povezave in tudi zaporedja, kako se izvajajo funkcije. Ločiti moramo med dogodkom, ki traja 

omejen čas, in funkcijo, ki lahko traja daljši čas. Na ta način, kako se prepletajo funkcije in 

dogodki, in s pomočjo pravilnega zaporedja dobimo logično verigo dogodkov, ki prikazujejo 

poslovni proces (Kern 2008). 

Za lažje razumevanje procesa sledi prikaz gradnikov iz spletnega orodja Aris Express, ki jih 

uporabljamo za izdelavo prikaza poslovnega procesa s pomočjo modela EPC. 
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Slika 2: Gradniki sistema v modelu EPC 

Vir: Kern 2008, 36. 

S pomočjo orodja Aris Express veliko lažje ugotovimo, kje v procesu se pojavljajo problemi in 

na katere dele poslovnega procesa je treba usmeriti pozornost. Na ta način lahko tudi 

ugotovimo, katere vloge in dokumenti so povezani z določenim delom procesa, in posledično 

lahko težave rešujemo celoviteje (Kern 2008). 
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Slika 3: Opis procesa Car Fix (1/4) 

Vir: Avto Moste 2015, 46. 
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Slika 4: Opis procesa Car Fix (2/4) 

Vir: Avto Moste 2015, 47. 
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Slika 5: Opis procesa Car Fix (3/4) 

Vir: Avto Moste 2015, 48. 
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Slika 6: Opis procesa Car Fix (4/4) 

Vir: Avto Moste 2015, 49. 

Slike 3 do 6 prikazujejo poslovni proces, organizacijo dela, osebe in potrebne dokumente, ki so 

potrebni, da lahko nizkocenovni servis Car Fix brezhibno funkcionira. Zelo pomembno je, da 

je proces natančno opisan in da se vsi vključeni deležniki zavedajo svojih nalog in odgovornosti 

(Avto Moste 2015, 50). 
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Vse se začne s pridobivanjem potencialnih strank servisa, kar prikazuje slika 3. Da se pri 

potencialni stranki, ki je potencial za uporabo servisne storitve, vzbudi potreba in se jo usmeri 

na servis Car Fix, pomagajo tako klicni center, ki pošlje vabilo in pokliče stranko, nato 

oglaševanje na različnih medijih, ki poskusi na servis pripeljati čim več novih strank. Osnova, 

da je prvi del dobro opravljen, je odlično urejena baza obstoječih kupcev in potencialnih strank. 

V ta del poslovnega procesa mora biti vključeno tudi vodstvo podjetja, da se lahko strategija 

stalno izboljšuje in po potrebi spreminja. (Avto Moste 2015, 50). 

Na sliki 3 sta prikazana tudi proces naročila pridobljenega kupca na servis Car Fix in sprejem 

kupčevega vozila. Pri teh dveh operacijah je ključnega pomena, da sta enostavni in pregledni, 

vendar je nujno, da se pridobijo vsi podatki (Avto Moste 2015, 51). 

Na tem delu se podjetje ves čas srečuje z dilemo, ali dati prednost hitrosti in enostavnosti ali 

natančnosti in prodaji dodatnih storitev, katera pa vzame veliko časa in občasno povzroči na 

stranko določen pritisk in posledično zmanjša zadovoljstvo. Podjetje meni, da je treba imeti 

izjemno prilagodljiv in usposobljen kader, ki zna oceniti stranko in se prilagoditi vsaki situaciji 

(Avto Moste 2015, 51). 

Pri sliki 4 smo se osredotočili na postopek pregleda strankinega vozila in na procese, ki potekajo 

v ozadju in jih stranka ne opazi. Gre za postopek naročila in dobave nadomestnih delov v 

primeru, ko je nadomestni del na zalogi, in v primeru, ko nadomestnega dela ni na zalogi. Pri 

tem delu procesa je pomembno dobro sodelovanje med oddelkom nadomestnih delov in 

delavnico, predpogoj, da vse teče gladko, pa so natančno in pravočasno izpolnjeni dokumenti, 

kot so delovni nalog, zahtevnica in naročilnica za nadomestne dele. Opazili smo, da gre v tem 

delu procesa za že uveljavljen postopek, ki se v podjetju dobro obnese že na pooblaščenem 

servisu (Avto Moste 2015, 53). 

Kako poteka popravilo vozila s strani avtomehanika in kako se opravijo redni kontrolni 

postopki, opisuje slika 5. Vsako opravljeno delo se sproti elektronsko zabeleži in na osnovi teh 

informacij se določi tudi stimulativni del plačila, kar menimo, da pozitivno vpliva na motivacijo 

zaposlenih. V drugem delu slika 5 pokaže postopek izdelave računa in razlage le-tega kupcu. 

Zelo pomemben del slike 5 je tudi, da opozori na nujno izdelavo dokumenta, ki stranki predlaga 

dela, kaj bo treba opraviti v prihodnje (Avto Moste 2015, 53). 

Slika 6 se osredotoči na postopek plačila računa in natančno razdela predajo popravljenega 

vozila stranki. V kontaktu s stranko sta v celem postopku samo dve osebi, z namenom da se 

vzpostavi čim bolj osebni stik in da se kupec naveže na podjetje. V zadnjem delu slike 6 se 

zanka zaključi na način, da moramo za vsakega kupca preveriti njegovo zadovoljstvo z 

opravljeno storitvijo, kar naredijo prodajalci vozil, zato da je mnenje neodvisno (sami sebe ne 

moremo dobro kontrolirati), in potencialne reklamacije rešiti hitro in z vso resnostjo (Avto 

Moste 2015, 54). 



30 

Na prvi pogled deluje prikazan poslovni proces dokaj zapleten, vendar z vidika kupca vse 

poteka v nekaj korakih, z dogodki, ki potekajo v ozadju, pa se kupci ne srečujejo. To je po 

našem mnenju zelo dobro, saj so v podjetju vse stvari natančno dorečene, stranka pa občuti, da 

vse poteka enostavno in hitro (Avto Moste 2015, 54). 
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4 ANALIZA KONKURENČNOSTI PODJETJA IN PANOGE 

Analize konkurenčnosti podjetja smo se lotili s pomočjo več orodij. Naredili smo Porterjevo 

analizo konkurenčnosti panoge, podrobno pregledali najresnejšo konkurenco, naredili SWOT-

analizo in preverili ključne vrzeli, ki jih je treba rešiti. 

4.1 Porterjeva analiza konkurenčnosti panoge 

Pri analizi konkurenčnosti organizaciji oziroma ožjega zunanjega okolja znotraj omenjenega 

okolja se v ta namen uporabljajo različne metode, koncepti in orodja, ki so lahko zastavljeni 

ožje ali širše. Kljub temu da pritiski konkurence v različnih panogah niso nikoli povsem enaki, 

pa v nasprotju s tem sam konkurenčni proces v večini primerov deluje dokaj podobno, torej 

lahko v namen določanja narave in intenzivnosti konkurenčnih sil uporabimo enotni analitični 

model. Eden izmed najuporabnejših analitičnih modelov je Porterjeva strukturna analiza 

panoge ali model petih silnic (Mintzberg, Ahlstrand in Lampel 1998). 

 

Slika 7: Model petih silnic ali dejavnikov privlačnosti tržišča 

Vir: Porter 1985, 4. 

Porterjeva analiza konkurence – (ne)privlačnosti tržnega segmenta  

Porter (1985) je opredelil pet silnic, ki določajo resnično dolgoročno privlačnost trga ali tržnega 

segmenta: tekmeci v panogi, morebitni vstopi novih ponudnikov, nadomestki, kupci in 

dobavitelji.  

Te silnice ustvarjajo nevarnosti, ki so opisane v nadaljevanju: 

 Nevarnost intenzivne konkurence v segmentu. Program Car Fix deluje v segmentu 

servisiranja vozil, kjer vlada močna konkurenca, vendar je vsekakor prednost, da vstopa v 
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nišni del segmenta, kjer z argumentom nizke cene, visoke kakovosti, usposobljenega kadra 

in modernega orodja, lahko prevzame veliko kupcev pooblaščenim servisom vozil. Ker je 

običajno ravno ta silnica najmočnejša v panogi, poglejmo še najpogostejše prijeme, s 

katerimi podjetja tekmujejo med seboj.  To so predvsem: cena, kakovost, celotnost storitve, 

pomoč strankam in poprodajne storitve, garancije, trženje in prodaja, distribucijska mreža, 

inovacije na ravni proizvoda in poslovnega modela. Z veseljem lahko ugotovimo, da je 

nizkocenovni servis Car Fix izjemno močan prav pri vseh naštetih dejavnikih, saj gre za 

inovativen model, ki je izšel iz dolge tradicije (kot pooblaščen serviser), usposobljenosti in 

visoke kakovosti (kar izkazujejo odzivi strank tako na servisu Car Fix kot na pooblaščenem 

servisu). Panoga je zelo stabilna in omogoča delo na dolgi rok, so pa potrebne stalne 

prilagoditve in izboljšave. Ker je lokacija servisa Car Fix v enem od najbolj cenjenih 

mestnih okrožij, le-ta predstavlja pozitivni dejavnik z vidika frekvence in obiska, na drugi 

strani pa to zviša fiksne stroške, kar ni dobro. Zaloge se zaradi bližine dobaviteljev lahko 

ohranijo na dokaj nizki ravni, dobra stran pa je, da blago ni pokvarljivo, vendar je treba biti 

pazljiv, saj so nekateri nadomestni deli zelo specifični in lahko ob nepazljivosti hitro 

prerastejo v mrtvo zalogo.  

 Nevarnost vstopa novih ponudnikov. Za Car Fix obstaja srednja nevarnost vstopa novih 

ponudnikov. Ker je za zagon servisa potrebno veliko strokovnega znanja in veliko 

specialnih orodij, kar posledično povzroči veliko stroškov, to predstavlja veliko oviro za 

vstop novih ponudnikov. 

 Nevarnost nadomestkov. Pri programu Car Fix je strategija takšna, da z uporabo 

nadomestkov lahko doseže visoko kakovost in nižjo ceno, s tem pa pritegne kupce tudi iz 

pooblaščenih servisov vozil. Trenutno še ni videti nevarnosti, da lastniki vozil za le-ta ne 

bi več potrebovali servisa. 

 Nevarnost rastoče pogajalske moči kupcev. Nizkocenovni servis vozil Car Fix, išče svoje 

kupce med vsemi lastniki vozil v Sloveniji s poudarkom na osrednjeslovenski regiji, kar 

pomeni veliko možnosti za marketing in pridobivanje strank, vendar pa je kupce zelo težko 

vezati nase. To lahko naredimo s karticami zvestobe in stalno skrbjo za kupce, vendar imajo 

še vedno prosto izbiro in lahko izberejo drugi servis. Zelo pomembna je kakovost, saj 

zaradi nizke diferenciacije storitve kupec zelo enostavno odide k drugemu ponudniku. 

Upoštevati je treba tudi, da imajo kupci vse več informacij prek spleta in prek različnih 

»influencerjev«, zato se je treba izjemno hitro prilagajati. 

 Nevarnost rastoče pogajalske moči dobaviteljev. Konkurenca med dobavitelji 

neoriginalnih nadomestnih delov je izredno velika, zato ima Car Fix veliko izbire, kje in 

za kakšno ceno nabavljati material. Posledično je moč pogajalske moči dobaviteljev v 

panogi dokaj nizka. 

Kako privlačna je panoga servisiranja vozil in segment, v katerem deluje Car Fix? 

Če povzamemo glavne dejavnike, ki delajo panogo privlačno, lahko za Car Fix ugotovimo 

naslednje: 
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 ni velikega rivalstva med konkurenti: to za panogo servisiranja vozil in program Car Fix 

ne velja, vendar se večini konkurentov postavi po robu z drugačno nizkocenovno strategijo; 

 vstopne ovire so relativno visoke: res je potrebno veliko znanja, primerni prostori in tudi 

precej strokovnih orodij; 

 ne obstajajo pametni substituti: to velja danes in še nekaj let ni pričakovati, da kupci ne bi 

več potrebovali servisov za vozila oziroma da jih lahko opravijo na drugačne načine; 

 dobavitelji so v slabi pogajalski poziciji: res je, ponudbe je veliko in dobavitelje lahko 

izbiramo in menjamo brez posebnih obveznosti; 

 kupci so v slabi pogajalski poziciji: ni res, kupce je zelo težko vezati nase, trudimo se, 

vendar kljub programom zvestobe lahko takoj zamenjajo svojega serviserja vozila; 

 država ne izvaja posebne regulative, ki predstavlja vstopne ovire v panogo: res je oziroma 

celo nasprotno, regulativa je zelo naklonjena neodvisnim servisom, saj je država preprečila 

privilegiranost pooblaščenih servisov na področju garancij, s tem pa se je krog kupcev za 

Car Fix še povečal. 

Rezultate Porterjeve analize lahko interpretiramo na način, da je panoga delno privlačna in da 

je zelo pomembno, da ima program Car Fix narejeno točno strategijo ter da je z 

osredotočenostjo na točno določene kupce lahko dolgoročno uspešnejši in bolj profitabilen od 

konkurentov v panogi.  

Kupci nizkocenovnega servisa Car Fix so vozniki, ki imajo do vozila funkcionalen odnos in 

iščejo hitre in cenovno ugodne servisne storitve, s katerimi lahko zagotovijo podaljšanje varne 

in zanesljive vožnje. Servis je namenjen voznikom vozil, ki so starejša in izven garancije (3–

10 let), in voznikom, ki jim je pooblaščeni servis predrag, ter voznikom, ki se jim ne zdi 

smiselno vlagati preveč v avto. Primarna ciljna skupina: M: 30–55 let (nižji in srednji SES); 

M+Ž: 25–65 let (tehnično nepodkovani ljudje, ki jim je tuje, kam peljati avto na servis, mladi, 

ki so dobili avto od staršev …). 

Kupci kupujejo celovito rešitev za podaljšanje varne in zanesljive vožnje. Storitev mora biti 

dostopna, razumljiva, hitra in cenovno ugodna ter mora predvideti tudi način reševanja 

zahtevnejših pregledov in osnovno diagnostiko. 

Storitev mora biti dostopna takrat, ko imajo kupci čas za skrb za avto. To je v zgodnjih jutranjih 

in popoldanskih urah ter ob sobotah. Ker je servis Car Fix lociran blizu večjega trgovskega 

centra, ki je odprt do poznih ur, je priporočljivo, da je odpiralni čas dovolj dolg. 

Poleg cene so pomembne dostopnost, enostavnost, hitra izvedba in kakovost storitve in 

vgrajenih materialov.  

Poleg servisnih storitev lahko postane kupec tudi član avtokluba zvestobe, kjer mu lahko 

zagotovimo vse storitve, povezane z lastništvom avtomobila, na dostopen in cenovno ugoden 

način.  
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4.2 Analiza konkurence 

Konkurenco predstavljajo neznani lokalni serviserji »servisi pod kozolcem« in servisne mreže, 

ki so ali imajo ambicijo postati franšize.  

 

Slika 8: Konkurenca servisa Car Fix 

Vir: AMZS b. l.b; BHS Servis b. l.; Petrol b. l.; Service Maxx b. l.; Vulco b. l.b 

AMZS 

Pri AMZS se trudijo bazo strank, ki so jo pridobili skozi leta delovanja, predvsem kot Združenje 

avto moto klubov in kot vodilni portal za informacije o razmerah v prometu, pomoč na cesti, 

široko izkoristiti. Posledica tega so razširjene storitve, ki so navedene na sliki 9 (Avto Moste 

2015, 58). 

Cenovna konkurenčnost: kot je razvidno iz primerjalne tabele (slika 15), so za nečlane med 

dražjimi, za člane pa so konkurenčni (Avto Moste 2015, 58). 

Prednosti: preko 75.000 članov, 100 let tradicije, široka mreža, prepoznavnost, širok nabor 

storitev, ki jih nudijo (Avto Moste 2015, 58). 

Slabosti: draga članarina, različne cene glede na regije, samovoljnost nekaterih partnerjev (Avto 

Moste 2015, 58). 
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Slika 9: Storitve, ki jih ponuja konkurent AMZS 

Vir: AMZS b. l.a. 

VULCO 

Primarna dejavnost podjetja Vulco je vulkanizerstvo, imajo 44 centrov po Sloveniji (Avto 

Moste 2015, 59). 

Cenovna konkurenčnost: gre za eno od cenovno bolj agresivnih franšiz, s katero je treba resno 

računati in jo analizirati (Avto Moste 2015, 59). 

Prednosti: nizke cene, široka mreža, hitrost storitev (Avto Moste 2015, 59). 

Slabosti: malo akcij in posebnih ponudb, nepreverjeni in nekakovostni partnerji, nimajo ugleda 

za servisno dejavnost (Avto Moste 2015, 59). 
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Slika 10: Storitve, ki jih ponuja konkurent Vulco 

Vir: Vulco b. l.a. 

B.H.S 

Po pregledu spletne strani podjetja B.H.S. smo dobili dober občutek, medtem ko je bila realna 

izkušnja popolnoma nekaj drugega, primerjali smo izbrani servis, ki je v naši bližini, in smo 

komaj uspeli (po tretjem klicanju in petih prevezavah) dobiti sprejemnika, ki ni vedel, kdaj 

imajo kaj prosto, niti koliko kaj stane (Avto Moste 2015, 60). 

Cenovna konkurenčnost: vlada zmeda, računajo zelo netransparentno (Avto Moste 2015, 60). 

Prednosti: urejena spletna stran z veliko prednosti, rezervni deli (skoraj) lastni (Avto Moste 

2015, 60). 

Slabosti: samo osnovna ponudba, zelo slab prvi vtis – morda samo na tem servisu (Avto Moste 

2015, 60). 
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Slika 11: Storitve hitrega servisa B.H.S. 

Vir: BHS b. l. 

VIANOR 

VIANOR lahko najbolj povezujemo s Petrolom, saj je večina od njihovih 16 poslovalnic 

locirana na Petrolovih bencinskih servisih. Glavni poudarek dajejo vulkanizerskim storitvam, 

vendar želijo pomagati vsem strankam, ne glede na zahtevnost popravil (Avto Moste 2015, 61). 

Cenovna konkurenčnost: splošni vtis je, da so dragi, vendar če primerjamo cene iz tabele, so 

cenovno konkurenčni (Avto Moste 2015, 61). 

Prednosti: urejena spletna stran, uporaba Petrolove baze in povezava z njihovo kartico zvestobe, 

enotna celostna podoba (Avto Moste 2015, 61). 

Slabosti: dvom v strokovnost in strah pred visoko ceno (Avto Moste 2015, 61). 
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Slika 12: Storitve servisa Vianor 

Vir: Vianor b. l.  

EUROSERVIS 

Primerjali smo Euroservis v Ljubljani, kjer imajo tudi pooblaščen servis za VW, in smo dobili 

občutek, da je vse podrejeno znamkam skupine VW, to pa je tako »malo za zraven« (Avto 

Moste 2015, 62). 

Cenovna konkurenčnost: glede na pridobljene podatke so cca 50 odstotkov dražji od drugih 

primerjanih servisov (Avto Moste 2015, 62). 

Prednosti: povezava z VW, ki ima dober image, strokovnost, skoraj »lastni« nadomestni deli 

(Avto Moste 2015, 62). 

Slabosti: dva servisa v enem, kar strankam onemogoča, da ugotovijo, kaj dejansko pričakovati 

(na to je treba paziti tudi pri servisu Car Fix) (Avto Moste 2015, 63). 
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Slika 13: Storitve Euroservisa 

Vir: Euroservis b. l. 

MAXX 

Primerjavo za servis MAXX smo opravili na izbranih servisih na Gorenjskem in v Ljubljani, 

bili smo razočarani. Odgovorni osebi v obeh podjetjih sta s franšizo nezadovoljni, menita, da 

servis MAXX od partnerja zahteva nizke cene in plačilo franšize, v zameno pa ne nudi dovolj. 

Trdijo se, da s pomočjo imena MAXX pridobijo določene stranke – od katerih pa je malo 

zaslužka, in da bo treba dolgoročno sodelovanje izboljšati (Avto Moste 2015, 64). 

Cenovna konkurenčnost: akcijske cene zelo konkurenčne – najcenejši osnovni servisni paketi 

(Avto Moste 2015, 64). 

Prednosti: agresiven marketing, široka mreža (Avto Moste 2015, 64). 

Slabosti: nezadovoljstvo partnerjev, premalo prodanih drugih storitev (Avto Moste 2015, 64). 



40 

 

Slika 14: Ponudba servisa Maxx 

Vir: Service Maxx b. l. 

Cenovna primerjava 

 

Slika 15: Primerjava storitev in cen servisa Car Fix s konkurenco 

Vir: Avto Moste 2015, 76. 

Konkurenca ponuja standardizirane storitve oz. pakete storitev po ugodnih cenah ter 

zagotavljanje teh storitev v mreži lokacij. Večina jih ponuja še trgovino z avtodeli, medtem ko 

širše ponudbe od tega nima nihče. Večina konkurentov je nadgradnja prodaje rezervnih delov 

(Avto Moste 2015, 64). 

Obratovalni čas konkurence je praviloma med tednom od 7. do 18. ure, ob sobotah od 9. do 13. 

ure (Avto Moste 2015, 64). 

Konkurenca komunicira s potencialnimi strankami prek spletne strani, socialnih omrežij, 

letakov (Avto Moste 2015, 64). 

Poskušajo uporabljati naslednja sporočila: najbolj prijazni, nepremagljive cene, tradicija, 

geografska pokritost, največji, najstarejši, najhitrejši (Avto Moste 2015, 64). 



 

41 

Ponudba je stereotipna in standardizirana. Poskus povečevanja zadovoljstva kupcev je članstvo 

v klubih in z njim povezane ugodnosti (Avto Moste 2015, 64). 

4.3 SWOT-analiza storitve Car Fix 

SWOT-analiza je celovit analitični prijem za ugotavljanje prednosti in slabosti ter poslovnih 

priložnosti in nevarnosti nekega podjetja. Pri tem celovitem ocenjevanju podjetja skušamo torej 

ugotoviti, katere so njegove določene prednosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji in katere 

so njegove glavne slabosti. Ob tem pa iščemo tudi poslovne priložnosti za podjetje in glavne 

nevarnosti, s katerimi se bo moralo soočiti (Pučko in Tekavčič 2001, 139). 

Prednosti: 

 lokacije v sestrskih podjetjih, 

 tradicija, 

 možnost ponudbe ostalih storitev, 

 obstoječi nabavni kanali, 

 znanje in obstoječe servisne kapacitete,  

 široka baza potencialnih strank. 

Slabosti: 

 neprepoznavnost, 

 lokacije niso funkcionalno optimalne, 

 potencialni kanibalizem z obstoječimi storitvami, 

 ni enoznačne identitete s sestrskimi podjetji, 

 pomanjkanje finančnih sredstev. 

Priložnosti: 

 izkoriščanje lokacij v območju z najvišjo koncentracijo avtomobilov in kupne moči, 

 izkoriščanje celovitosti ponudbe znotraj Skupine Regia Group – sinergij, 

 vzpostavitev partnerskih omrežnih povezav, 

 širjenje franšize zunaj Skupine Regia Group. 

Nevarnosti: 

 odpor in zahteve avtomobilskih zastopnikov, 

 konkurenca nepooblaščenih servisov »pod kozolcem«. 

4.4 Ključne vrzeli 

 Produktna in procesna vrzel: opredeliti je treba storitve in procese ter vzpostaviti 

stroškovno optimalno organizacijo in logistiko. 
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 Kadrovska vrzel: opredeliti vodjo projekta in razvoja blagovne znamke Car Fix, izobraziti 

zaposlene in z njimi komunicirati osnovne vrednote nove storitve. 

 Finančna vrzel: omejena sredstva za razvoj blagovne znamke. 

 Komunikacijska vrzel: gre za novo blagovno znamko, ki jo je treba aktivno komunicirati 

prek različnih medijskih kanalov. 
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5 KADRI IN ORGANIZACIJA 

Da so poslovno idejo spremenili v uspešen program, je podjetje potrebovalo ustrezne kadre in 

dobro organizacijsko strukturo (Avto Moste 2015, 18). 

 Določitev vodje projekta Car Fix v skupini Regia Group (Avto Moste 2015, 18). 

 Eden izmed ključnih argumentov za potrebnost uvedbe servisov Car Fix so razpoložljivi 

kadri, ki so na voljo v naših podjetjih. Novih ljudi praktično podjetje ni potrebovalo, 

temveč v začetni fazi je samo optimiziralo delo obstoječih zaposlenih. Potrebuje se 

odgovorni za razvoj servisa Car Fix v podjetjih, ki bodo vstopila v projekt, in bo med 

obstoječimi kadri razdelil naloge, da bo servis Car Fix deloval in se razvijal. Ključna sta 

podpora in fokus top managementa, ki morata 100-odstotno verjeti v uspeh (Avto Moste 

2015, 18). 

 Iz organizacijske sheme na sliki 16 je razvidno, da se je morala v podjetju Avto Moste, 

d. o. o., več kot polovica zaposlenih, vključno z vodstvom, vsaj delno osredotočiti na servis 

Car Fix (Avto Moste 2015, 18). 

 

Slika 16: Organizacijska shema podjetja Avto Moste, d. o. o. 

Vir: Avto Moste 2016, 19.  
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6 RAZISKAVA STALIŠČ POTROŠNIKOV 

Menimo, da je v vsakem primeru koristno in potrebno, da pridobimo informacije in mnenja o 

raziskovanem programu z več različnih področij. V našem primeru smo se osredotočili na 

stranke servisa Car Fix in tudi na zaposlene, ki se s tem programom ukvarjajo. Bolj natančno 

pa raziskavo stališč potrošnikov predstavljamo v nadaljevanju. 

6.1 Opis raziskave in uporabljenih orodij 

Raziskovalni del magistrske naloge temelji na večdimenzionalnem proučevanju programa 

nizkocenovnega avtoservisa na primeru programa Car Fix v podjetju Avto Moste, d. o. o. S 

pomočjo zbranih virov, strokovne in znanstvene literature smo postavili tezo in oblikovali 

hipoteze, nato pa pripravili anketni vprašalnik za uporabnike servisa Car Fix, odgovore na 

anketni vprašalnik smo analizirali s kvantitativno raziskavo, opravili smo tudi delno 

strukturiran intervju za vodjo servisa in servisne sprejemnike, ki smo jih uporabili za dodatno 

pojasnilo in pomoč pri iskanju pravih odgovorov na odprte dileme. 

Opravljene intervjuje smo analizirali po naslednjem zaporedju: 

 seznanjanje: pridobivanje vtisa o podatkih znotraj teksta. V tem primeru gre za poslušanje 

snemanega teksta, ki je določeno zelo natančno, branje transkripta, proučevanje opomb v 

namen opredelitve ključnih idej in tem, ki se ponavljajo; 

 identificiranje tematskega okvira: v tem delu se identificira vse ključne ideje, teme, pojme 

in misli, izkušnje, trditve in druga dejstva, ki se pojavljajo v tekstu. V tem delu določimo 

podobne vsebinske sklope v tekstu; 

 kodiranje/indeksiranje: gre za označevanje vseh omenjenih podatkov, ki nam razjasnjujejo 

vse v povezavi raziskovanjem znotraj teksta. Hkrati zabeležimo tudi poglavja in izbrane 

teme v tekstu; 

 strukturiranje primarnih sklopov izbrane tematike, ki zahteva abstrakcijo in sintezo; 

 združevanje in interpretacija: v zadnjem delu med temami iščemo povezave, s katerimi 

lažje zagotovimo razlage in oblikujemo sklepe. Ta del je odvisen od zastavljenih ciljev 

raziskave in od opredeljenih tem v analizi. 

6.2 Izvedba raziskave in vprašalnik 

Anketni vprašalnik, ki smo ga analizirali s kvantitativno raziskavo, je zajel vse stranke servisa 

Car Fix, od katerih smo imeli ali uspeli pridobiti podatke o elektronski pošti. Vse povratne 

informacije smo analizirali s spletnim orodjem SPSS. 

Raziskava se je opravljala decembra 2019 in januarja 2020. V začetku decembra 2019 smo na 

elektronske naslove vseh kupcev storitev servisa, ki so zbrani v bazi kupcev, poslali anketni 

vprašalnik. Prek spletnega programa Enklik Anketa je bilo poslanih 498 povezav do ankete 
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uporabnikom servisa Car Fix. Anketirancem smo ponudili možnost, da na anketni vprašalnik 

odgovorijo prek osebnega računalnika, povezavi pa smo dodali tudi kodo, s pomočjo katere so 

lahko odgovarjali prek mobilnih naprav. 

Anketiranci so v anketnem vprašalniku odgovarjali na deset vprašanj. Gre za vprašanja zaprtega 

tipa. Pri nekaterih anketnih vprašanjih smo si pomagali s petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer 

anketiranci svoje strinjanje ali nestrinjanje ocenijo z ocenami od 1 do 5. Od skupaj 10 vprašanj 

so bila štiri vprašanja demografskega značaja, da smo z njihovo pomočjo pridobili dovolj 

podatkov o anketirancih. 

Vprašalnik je odprlo 83 naslovnikov. 59 naslovnikov je do ankete pristopilo prek osebnega 

računalnika na osnovi priložene povezave do ankete. 21 oseb je izkoristilo možnost mobilnega 

dostopa do ankete prek mobilne naprave, tri osebe pa so odprle anketo prek Googlovega 

iskalnika. 

Na vprašalnik je odgovorilo 41 oseb, od tega je bilo 26 moških in 15 žensk. Največ jih je imelo 

zaključeno srednjo ali poklicno šolo, višjo šolo je imelo zaključeno 15 respondentov, en 

osnovno šolo ali manj, dva pa sta imela magisterij, specializacijo ali doktorat, podatki so 

razvidni tudi s slike 17. Največ (28) jih je bilo iz osrednje slovenske statistične regije, najmanj, 

eden, pa iz jugovzhodne in obalno-kraške regije, kar lahko vidimo tudi na sliki 18.  

 

Slika 17: Stolpčni diagram za izobrazbo 
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Slika 18: Stolpčni diagram za regijo bivanja 

V polstrukturiranih intervjujih so sodelovali trije sprejemniki in vodja servisa, ki so ključni 

ljudje pri delovanju servisa Car Fix. Vsi so odgovorili na vsa vprašanja in omogočili, da lahko 

opravimo ustrezno analizo. K sodelovanju v intervjujih so privolili vsi predhodno predvideni 

zaposleni, kar predstavlja stoodstotno odzivnost.  

6.3 Analiza raziskave 

Delno strukturirane intervjuje smo opravili s štirimi osebami, in sicer z vodjo servisa in tremi 

sprejemniki na servisu. Dva intervjuja smo opravili dne 5. 2. 2020, tretjega in četrtega pa 

6. 2. 2020 v prostorih podjetja.  

Intervjuji za ključne ljudi servisa Car Fix so bili sestavljeni iz 16 vprašanj, osredotočali so se 

na tri področja. Najprej smo jih povprašali o njihovih osebnih izkušnjah, nato smo se 

osredotočili na njihovo mnenje, kako stranke vidijo servis Car Fix, v zadnjem sklopu pa smo 

jih prosili za mnenje in predloge, kako storitev izboljšati, dopolniti in narediti še bolj prijazno 

uporabnikom. 

Tudi predstavniki podjetja, s katerimi smo opravili intervju, so bili v svojih odgovorih zelo 

naklonjeni servisu Car Fix in so s svojimi odgovori pokazali zelo pozitivna stališča, katera 

bomo podrobneje predstavili in uporabili pri analizi hipotez in naših predlogih vodstvu podjetja. 
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6.4 Analiza hipotez 

H1: Dejavniki kakovost, pretekle izkušnje in cena vplivajo na nakup storitve Car Fix. 

Postopek preverjanja hipoteze: za analizo smo potrebovali spremenljivko Q6 (kako verjetno bi 

se anketiranec odločil za izbiro servisa Car Fix) in sklop podvprašanj vprašanja Q4 (kako velik 

vpliv na odločitev imajo kakovost, cena in pretekle izkušnje). Da bomo analizirali vpliv treh 

dejavnikov na nakup storitve Car Fix, bomo morali izvesti multiplo linearno regresijo, ki je 

predstavljena v preglednici 1. 

Preglednica 1: Regresijski model 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

cenilke 

1 ,344a ,119 ,047 ,860

Iz preglednice 1 vidimo, da je multipli korelacijski koeficient 0,344, kar pomeni, da gre za 

relativno šibek pojasnjevalni model. V preglednici 2 smo pripravili test ANOVA. 

Preglednica 2: ANOVA 

Model Vsota kvadratov df 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine F 
Stopnja 

značilnosti  

1 Regresija 3,681 3 1,227 1,660 ,192b

Reziduali  27,343 37 ,739  

Skupaj 31,024 40  

a. Dependent Variable: na lestvici od 1 do 5 označite: izbira nizkocenovnega servisa CAR FIX; b. Predictors: 

(Constant), na lestvici od 1 do 5 označite: kakovost (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembna), na 

lestvici od 1 do 5 označite: cena (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembna), na lestvici od 1 do 5 

označite: pretekle izkušnje (1 = nepomembne, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembne). 

Iz preglednice 2 razberemo, da je stopnja značilnosti večja od 0,05, in sicer 0,192, kar pomeni, 

da model ne pojasnjuje dobro odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 3: Koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti  

Standardizirani 
koeficienti 

T 
Statistična 
značilnost B Std. napaka Beta 

1 (Constant) 1,704 1,273 1,338 ,189

Pretekle 
izkušnje  

,002 ,169 ,002 ,012 ,990

Cena  ,068 ,163 ,068 ,419 ,678

Kakovost  ,471 ,252 ,344 1,870 ,049

Iz preglednice 3 razberemo, da je statistična značilnost večja od 0,05 pri preteklih izkušnjah in 

ceni, in sicer 0,99 in 0,678, medtem ko je pri kakovosti manjša od 0,05, in sicer 0,049, kar 

pomeni, da samo spremenljivka kakovosti pojasnjuje odločitev za nakup storitve Car Fix. Če 

se pomembnost kakovosti zviša za eno oceno (npr. z ocene 3 na 4), se zviša verjetnost za nakup 

storitve Car Fix za 0,471.  

H1 zavrnemo, saj samo kakovost vpliva na odločitev o nakupu storitve Car Fix.  

Problem bi lahko izhajal iz majhnega števila enot, zato smo kot pomoč pri pojasnitvi uporabili 

tudi ankete o zadovoljstvu, ki so bile na voljo v podjetju Avto Moste, in opravljene intervjuje s 

sprejemniki in vodjo servisa.  

Vsi opravljeni intervjuji pokažejo, da zaposleni v podjetju menijo, da ima izjemno velik vpliv 

na odločitev kupcev za servis Car Fix ugodna cena, pri kateri je še posebej pomembno, da je 

strošek popravila kupcu znan vnaprej. Tudi intervjuvanci potrjujejo, da je pomemben dejavnik 

kakovost, kar dodatno potrjuje rezultat, ki ga je pokazala analiza opravljene ankete med 

uporabniki. Na osnovi visokih povprečnih vrednosti pri prejetih odgovorih tako na anketni 

vprašalnik kot pri opravljenih intervjujih lahko sklepamo, da sta uporabnikom ugodna cena in 

kakovost zelo pomembni, in na podlagi odgovorov lahko trdimo, da servis Car Fix ti dve 

pričakovanji uporabnikov izpolni v zelo visoki meri. 

Glede tretjega dejavnika, za katerega smo predvidevali, da bo imel velik vpliv na odločitev 

anketirancev za izbiro servisa Car Fix, to je preteklih izkušenj, lahko ugotovimo, da se ni zdel 

odločilen ne anketirancem in ne intervjuvancem. 

H2: Pri ženskah imajo izbrani dejavniki cena, kakovost in pretekle izkušnje v zvezi z nakupom 

storitve Car Fix večji vpliv kot pri moških. 

Postopek preverjanja hipoteze: pred izvedbo regresije je treba rekodirati spremenljivko spol 

tako, da bo 1 pomenila ženske, 0 pa moške. Na podlagi rekordirane spremenljivke smo 

pripravili regresijski model, ki je predstavljen v preglednici 4. 



 

49 

Preglednica 4: Regresijski model 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat 
Standardna napaka 

cenilke 

1 ,450a ,202 ,114 ,829

a. Predictors: (Constant), SpolRecZ, na lestvici od 1 do 5 označite: pretekle izkušnje (1 = nepomembne, 3 = ravno 

prav, 5 = zelo pomembne), na lestvici od 1 do 5 označite: cena (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo 

pomembna), na lestvici od 1 do 5 označite: kakovost (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembna). 

Iz preglednice 4 vidimo da je korelacijski koeficient 0,450, kar pomeni, da gre za relativno 

šibak model. V nadaljevanju smo za preverjanje hipoteze pripravili še test ANOVA, ki ga 

predstavljamo v preglednici 5. 

Preglednica 5: ANOVA 

Model Vsota kvadratov df 

Kvadrat 
aritmetične 

sredine F 
Stopnja 

značilnosti 

1 Regresija 6,275 4 1,569 2,282 ,079b

Reziduali 24,749 36 ,687

Total 31,024 40

a. Dependent Variable: na lestvici od 1 do 5 označite: izbira nizkocenovnega servisa Car Fix; b. Predictors: 

(Constant), SpolRecZ, na lestvici od 1 do 5 označite: pretekle izkušnje (1 = nepomembne, 3 = ravno prav, 5 = zelo 

pomembne), na lestvici od 1 do 5 označite: cena (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembna), na 

lestvici od 1 do 5 označite: kakovost (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 = zelo pomembna). 

Statistična značilnost je večja od 0,05, in sicer 0,079, kar pomeni, da model samo pojasnjuje 

odvisno spremenljivko nakup storitve Car Fix. 

Preglednica 6: Koeficienti 

Model 
Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t 
Statistična 
značilnost B Std. napaka Beta 

1 (Constant) 1,972 1,236 1,596 ,119

Na lestvici od 1 do 5 označite: 
pretekle izkušnje (1 = 
nepomembne, 3 = ravno prav, 5 
= zelo pomembne) 

,006 ,163 ,007 ,037 ,971

Na lestvici od 1 do 5 označite: 
cena (1 = nepomembna, 3 = 
ravno prav, 5 = zelo pomembna) 

,017 ,160 ,017 ,105 ,917

Na lestvici od 1 do 5 označite: 
kakovost (1 = nepomembna, 3 = 
ravno prav, 5 = zelo pomembna) 

,416 ,245 ,303 1,700 ,098

SpolRecZ ,533 ,275 ,295 1,942 ,060

a. Dependent Variable: Na lestvici od 1 do 5 označite: izbira nizkocenovnega servisa Car Fix. 
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Iz preglednice 6 vidimo, da so vse stopnje značilnosti večje od 0,05, kar pomeni, da ne moremo 

trditi, da obstajajo razlike med moškimi in ženskami o odločitvi o nakupu storitve Car Fix. 

H2 zavrnemo, saj spol nima vpliva na izbrane dejavnike ceno, kakovost in pretekle izkušnje v 

zvezi z nakupom storitve Car Fix. 

Naslednja hipoteza, ki smo si jo zastavili, je: 

H3: Anketiranci so po večini pripravljeni zamenjati zdajšnji servis.  

Postopek preverjanja hipoteze: v namen preverjanja hipoteze bomo analizirali vprašanje, kako 

verjetno bi izbrali nizkocenovni servis Car Fix. Vrednosti bomo rekodirali v tri skupine: 1–2 ne 

bi zamenjali, 3 morda ter 4–5 bi zamenjali. Potem bomo izvedli binomski neparametrični test 

in s tem ugotovili, ali obstajajo med deleži statistično značilne razlike.  

Preglednica 7: Frekvenčna tabela za spremenljivko izbira nizkocenovnega servisa Car 

Fix 

 Frekvenca Odstotek 
Odstotek 
veljavnih 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni 2 Malo verjetno 1 2,4 2,4 2,4

3 Morda 9 22,0 22,0 24,4

4 Zelo verjetno 11 26,8 26,8 51,2

5 Zagotovo da 20 48,8 48,8 100,0

Skupaj 41 100,0 100,0

Iz preglednice 7 vidimo, da je samo ena oseba odgovorila malo verjetno, devet oseb morda, 11 

oseb zelo verjetno, 20 pa zagotovo. Zaradi razporeditve odgovorov bomo za »ne bi zamenjal« 

upoštevali odgovora 2 in 3, za »bi zamenjali« pa bomo upoštevali odgovora 4 in 5. V ta namen 

v preglednici 8 predstavljamo rekordirano spremenljivko, v preglednici 9 pa neparametrični 

binomski test. 

Preglednica 8: Rekordirana spremenljivka 

 Frekvenca Odstotek 
Odstotek 
veljavnih 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni Ne bi zamenjal 10 24,4 24,4 24,4

Bi zamenjal 31 75,6 75,6 100,0

Skupaj 41 100,0 100,0
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Preglednica 9: Neparametrični binomski test 

Število 41 

Test statistic 10,000 

Standardna napaka 2,773 

Standardized test statistic 0,000 

Asimptotic. Sig. (enostranski test) 0,500 

Statistična značilnost je 0,500, kar pomeni, da je večja od 0,05, to pomeni, da ne moremo z 

gotovostjo trditi, da bi večina respondentov zamenjala servis. 

H3 torej ne sprejmemo. 

6.5 Rezultati in ugotovitve raziskave 

Na podlagi kvantitativne raziskave, ki je temeljila na anketnih vprašalnikih uporabnikov in 

intervjujih vodje servisa in servisnih sprejemnikov, podajamo ključne ugotovitve, analizo 

hipotez in priporočila vodstvu na izhodiščih rezultatov raziskave. 

H1: Dejavniki kakovost, pretekle izkušnje in cena vplivajo na nakup storitve Car Fix. 

Kvantitativna raziskava, ki smo jo izvedli na primeru programa Car Fix ob proučevanju 

dejavnikov, ki so pokazatelji kakovostnega usposabljanja, je pokazala, da med intervjuvanci 

prevladuje mnenje, da je najpomembnejša pri odločitvi strank za koriščenje storitev Car Fix 

kakovost opravljene storitve. Ugodna cena in vnaprej ocenjeni stroški popravila pa sta postavki, 

ki sta bili pri vseh intervjujih zelo visoko ocenjeni. Zanimivo je, da pri stališču uporabnikov 

servisa po prejetih anketah tega ni bilo zaznati kot odločilnega dejavnika za izbiro servisa. 

Tudi kakovost storitve je po mnenju zaposlenih, ki so odgovarjali na anketo, pomembna, vendar 

ni imela tako velike teže kot ugodna cena. Glede kakovosti podjetje prejme tudi odzive strank 

po opravljenih storitvah, katere smo v okviru raziskave prav tako pregledali in ugotovili, da 

negativnih odzivov praktično ni, kar lahko smatramo kot enega izmed kazalnikov, da so storitve 

programa Car Fix opravljene kakovostno.  

Na osnovi opravljenih intervjujev menimo, da so zelo dobri povratni odzivi s strani kupcev in 

tudi odlično mnenje zaposlenih o kakovosti opravljenih storitev tudi posledica rednih in 

sistematičnih izobraževanj, ki se v podjetju opravljajo za vse zaposlene v okviru Opel 

izobraževalne akademije. 
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Na podlagi soodvisnih rezultatov raziskave med uporabniki in podanih mnenj intervjuvancev 

sklepamo, da imajo pretekle izkušnje velik vpliv na zvestobo, medtem ko na izbiro servisa 

nimajo tako velikega vpliva. 

H2: Pri ženskah imajo izbrani dejavniki cena, kakovost in pretekle izkušnje v zvezi z nakupom 

storitve Car Fix večji vpliv kot pri moških. 

Na podlagi rezultatov kvantitativne raziskave in tudi intervjujev med zaposlenimi smo 

ugotovili, da ne anketiranci ne intervjuvanci pretirano ne razmišljajo o razlikah med ženskimi 

in moškimi uporabniki servisa. Ko smo jih povprašali po mnenju glede pomembnosti 

dejavnikov, kot so cena, kakovost in pretekle izkušnje glede na spol, se niso mogli opredeliti in 

najti razlik. Pred pričetkom raziskave smo pričakovali, da so ženske bolj previdne pri svojih 

odločitvah in da bo za njih pomembnejše, da izberejo kakovosten in cenovno ugoden servis, 

vendar intervjuvanci pri teh dejavnikih niso opazili razlik med spoloma.  

Eden od intervjuvancev je podal mnenje, da ženske postavljajo manj vprašanj glede poteka 

popravila, vendar tega drugi intervjuvanci pri svojem delu niso opazili.  

V dveh intervjujih smo zasledili, da sprejemniki na servisu Car Fix menijo, da ženske bolje 

vzdržujejo svoje vozilo; ko jim sprejemniki predlagajo, da je določena komponenta v slabem 

stanju, se pogosteje od moških odločijo, da napako ali okvaro takoj odpravijo. Iz tega lahko 

sklepamo, da strokovnemu osebju bolj zaupajo in posledično potrošijo nekoliko več denarja za 

vzdrževanje svojega vozila. Nasprotno pri moških pogosteje ne želijo opraviti svetovanih 

popravil in zato pogosteje pride do večjih okvar. 

H3: Anketiranci so po večini pripravljeni zamenjati zdajšnji servis.  

Pri tretji hipotezi o zamenjavi obstoječega servisa je kvantitativna raziskava pokazala, da je kar 

31 od 41 oseb odgovorilo na vprašanje o pripravljenosti zamenjave obstoječega servisa z 

odgovoroma zelo verjetno ali zagotovo da, kljub temu da hipoteze nismo mogli sprejeti. Mnenje 

intervjuvancev je prav tako, da so kupci pripravljeni zamenjati obstoječi servis v največji meri 

zaradi nezadovoljstva z obstoječim servisom, nekateri pa tudi zaradi ugodnejše cene oziroma 

vnaprej določene paketne cene. Kot je razvidno iz odgovorov v dveh intervjujih, imamo dva 

ključna tipa kupcev. Na eni strani imamo kupce, ki so z obstoječim servisom zadovoljni in mu 

zaupajo, vendar iščejo nižjo ceno, želijo pa ohraniti kakovost storitve. Za ta tip kupcev je 

neodvisni servis idealna rešitev, vendar je pogoj, da stranka ohrani garancijo. Drugi tip kupcev 

svoje vozilo servisira pri zasebnih mehanikih in ima zelo mešane izkušnje. Ti kupci niso 

pripravljeni plačati veliko več, pri neodvisnem servisu jih pritegneta večje zaupanje in bolj 

kakovostno opravljena storitev.  

Pri intervjujih nekoliko izstopajo odgovori vodje servisa, ki meni, da bi pridobili še več strank 

z drugih servisov, če bi poudarjali daljši odpiralni čas in bolje usposobljeno osebje kot 
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konkurenca. Trdi, da smo premalo agresivni na področju marketinga in da je zelo velik 

potencial pri podjetjih, saj je tu še bolj pomembna hitra, ugodna in kakovostno opravljena 

storitev. 

Kot zanimivost naj omenimo, da eden od intervjuvancev meni, da nekateri kupci ves čas 

menjajo servis, saj vedno pričakujejo, da bo naslednji boljši. 

6.6 Priporočila 

Priporočila vodstvu temeljijo na predhodnem poglobljenem proučevanju teoretičnega ozadja 

raziskovalnih konstruktov, izhajajoč iz relevantnih znanstvenih in strokovnih virov in literature 

ter rezultatov kvantitativne raziskave. Opažamo, da je vodstvo pravilno ugotovilo, da mora biti 

ponudba za stranke zelo transparentna in enostavna. Na tem je treba graditi in nadaljevati z 

razvojem.  

Enostavnost poslovanja je prav tako pomembna tudi za zaposlene, ki so v direktnem stiku s 

kupci, saj lahko na ta način boljše in hitreje opravijo svoje delo, izognejo pa se tudi vsem 

nejasnostim in pomislekom strank. 

6.7 Možnosti razvoja  

Izhodiščno razumevanje problema, grajeno na odprtem pojmovnem okviru predrazumevanja, 

nas v začetku raziskave usmerja pri opazovanju in razumevanju objekta raziskovanja. 

Odkritja o objektu raziskovanja spremenijo in razširijo naše predrazumevanje in ga privedejo 

do ponovnega opazovanja in širšega spektra razumevanja obravnavane problematike. 

Kot kaže, se svet zelo hitro spreminja in se tudi dejavnosti, za katere je bil fizični kontakt zelo 

pomemben, selijo na splet.  

Odlična interaktivna spletna stran, prek katere lahko kupec dobi točne informacije, odgovore 

na vprašanja in si sam določi termin obiska, bodo ključne za preživetje in rast v letih, ki 

prihajajo. 

Vse bolj aktualno je tudi brezstično poslovanje, na katerega se bo treba prilagoditi. Predlagamo, 

da podjetje uvede prevzem in dostavo vozil kupcev na dom ali delovno mesto, saj so kupci to 

pripravljeni plačati, s tem se dvigne tudi zadovoljstvo kupcev z opravljeno storitvijo. 

Kot so opozorili zaposleni, se kaže tudi potreba, da bi podjetjem, ki imajo svoja vozila zelo 

veliko v uporabi, ponudili možnost, da se njihovo vozilo popravi v nočnem času, saj gre pri 

uporabnikih v tem primeru za nujno orodje, brez katerega ne more poslovati. Tudi v tem 

primeru bi se dvignila vrednost storitve v očeh naročnika. 
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Predlagali bi tudi, da se zaradi prepoznavnosti čim hitreje mreža razširi, saj se bo na ta način 

pojavilo veliko pozitivnih sinergijskih učinkov, kot so skupni marketing, delitev znanja, nižje 

nabavne cene materiala. 
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7 SKLEP 

S pomočjo pregleda dokumentacije in opravljene večplastne raziskave, s katero smo dobili zelo 

natančen vpogled v uvedbo in razvoj nizkocenovnega servisa Car Fix, vam bomo podali naše 

bistvene ugotovitve, predloge za izboljšanje in nadaljnje raziskovanje. 

Povzetek bistvenih teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

Sodobno ekonomsko okolje, ki je danes postalo zelo nestanovitno in čedalje kompleksnejše, 

zahteva od vodstvenih kadrov mnogotere veščine, spretnosti in znanja. Spremembe se dogajajo 

tako hitro, da jim je zelo težko slediti, zato je treba vsak trenutek izkoristiti za razvoj, uvedbo 

novosti in širjenje baze svojih strank. 

Dolgoročno bodo v takšnih razmerah lahko preživela samo podjetja, ki bodo maksimalno 

prilagodljiva, bodo lahko hitro zamenjala svoj program in bodo v čim večji meri odvisna samo 

od sebe.  

Nizkocenovni servis Car Fix je korak v pravo smer, saj pomaga pripeljati dodatne kupce v 

podjetje, ker je največji poudarek, da se zagotovi visoka raven kakovosti storitve in posledično 

doseže visoko zadovoljstvo uporabnikov storitev Car Fix, le-to tudi pozitivno vpliva na ugled 

in prepoznavnost celega podjetja. To je tudi ena od lastnosti, kjer je servis Car Fix pred 

konkurenco. Ko ga primerjamo z drugimi servisi, uporabniška izkušnja ni na tako visoki ravni 

in tudi, ko smo povprašali stranke o priporočilu servisa Car Fix, smo prejeli izjemno dobre 

odzive.  

Drugi dejavnik, za katerega lahko na osnovi opravljenih intervjujev trdimo, da je v primerjavi 

s naštetimi konkurenti prednost, je osredotočenost zaposlenih in zavedanje, kako pomemben je 

nizkocenovni servis Car Fix za stalno rast podjetja. 

Na osnovi pregleda internih gradiv in opravljenih intervjujev lahko trdimo, da je podjetju uspelo 

primerno motivirati zaposlene, ki so temelj, da procesi gladko tečejo in da so pričakovanja 

kupcev presežena. Vidi se, da podjetje vlaga veliko v primerno izobraževanje ključnih kadrov, 

da se redno po posvetu z ekipo trudi uvajati izboljšave v proces in zelo vestno spremlja odzive 

kupcev in le-tem prilagaja ponujene storitve. 

Iz dokumentacije podjetja je razvidno, da ima za program Car Fix dobro izdelano marketinško 

strategijo in se zaveda, kako pomembna je velika angažiranost za pridobivanje kupcev prek 

digitalnih medijev. 
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Predlogi in priporočila za izboljšanje 

Ko smo pregledali glavne konkurente, nam je takoj padlo v oči, kako dobro eden od 

konkurentov izkorišča program zvestobe, v katerega ima vključenih preko 80.000 članov. 

Dolgoročno zagotovo priporočamo, da se naredi primeren program zvestobe. Ker je 

nizkocenovni servis Car Fix del večjega podjetja, ta pa del skupine, ki združuje več podjetij, 

povezanih z avtomobilizmom, bi bilo izjemno učinkovito izkoristiti medsebojne sinergije, kar 

bi predstavljalo veliko konkurenčno prednost, saj nimajo vsi te možnosti. 

Pri drugem konkurentu se je pokazalo, da ima zelo razširjeno mrežo pogodbenih serviserjev. 

Menimo, da je tudi tu priložnost, da se optimizira tako marketing kot tudi več drugih stroškov. 

Obstaja možnost cenejše nabave nadomestnih delov oziroma celo lastni »brendirani« glavni 

nadomestni deli. 

Tretji predlog se nanaša na interaktivno spletno stran, kjer bi kupci v vsakem trenutku lahko 

stopili v direkten kontakt z odgovorno osebo in prejeli dodatne informacije. 

Prispevek k stroki 

Na področju servisiranja vozil težko najdemo aktualne raziskave, zato menimo, da je izjemno 

pomembno, da se pogosto lotevamo takšnih tematik, saj gre za področje, kjer se spremembe 

dogajajo izjemno hitro. 

Nakupne navade potrošnikov in njihovo pridobivanje informacij se zaradi tehnologije izjemno 

hitro spreminjajo in veliko je podjetij, za katera so raziskave, kot je naša, ključne za določitev 

strategij v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Ko smo pregledali raziskave na tem področju, so skoraj vse povezane z velikimi proizvajalci in 

pooblaščenimi servisi, medtem ko za področje neodvisnih nizkocenovnih servisov nismo 

zasledili nobene podobne raziskave. 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Zelo zanimivo bi bilo narediti primerjavo, kako število poslovnih enot vpliva na profitabilnost 

neodvisnega servisa in zadovoljstvo uporabnikov. 

Veliko managerjev bi zanimalo, kako pripraviti produkt, s katerim bi k pogodbenemu 

sodelovanju pritegnili neuradne serviserje, ki težko pridobivajo znanja in stranke, skupaj pa bi 

lahko dosegli veliko pozitivnih sinergij. 
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Velik potencial vidimo tudi v sodelovanju med prodajalci rabljenih vozil in neodvisnimi 

serviserji. Tu bi lahko raziskali, kakšen enoten produkt, ki bi vzdrževal tako prodajo kot 

vzdrževanje za določeno obdobje, bi pomenil dodano vrednost za potencialne kupce.  
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Delno Strukturiran intervju 2/2020: Vprašalnik za udeležence v procesu 1 

Sprejemnik na servisu CarFix 1 

1. Kako dolgo se ukvarjate s servisom Car Fix? 

S servisom Car Fix se ukvarjam približno dve leti. 

2. Kakšne so vaše naloge na servisu Car Fix? 

Glavna naloga je, da stranke katere so naročene na servis Car Fix in tudi nenaročene stranke 

prijazno sprejmem, da se skupaj s stranko uskladiva kaj in do kdaj je potrebno na vozilu 

urediti in kakšen bo strošek. Naslednja naloga je, da z delovnim nalogom seznanim 

mehanika, kateri nato na vozilu opravi potrebna dela. Ko je vozilo končano, zaključim 

delovni nalog informiram stranko o trenutnem stanju in se dogovorim glede prevzema 

vozila. Ko stranka prevzema svoje vozilo poskrbim, da je vse kot mora biti (pripeljem 

očiščen avto, odstranim zaščito) in stranki še enkrat razložim, kaj smo uredili na njenem 

vozilu. 

3. Kako so organizirani procesi na servisu Car Fix? 

Vse teče dokaj enostavno in pregledno, še posebej, ker se trudimo, da imamo paketne cene 

in da praviloma opravljamo samo nekatere vrste popravil. Občasno se pojavijo težave, ko 

stranka pričakuje, da bomo na servisu Car Fix odpravili zelo specifična popravila, kljub 

temu, da ji razložimo, da se ukvarjamo samo z določenimi popravili in vzdrževanjem vozila. 

4. Menite, da je Car Fix enakovreden pooblaščenim avtoservisom? 

Menim, da je po kakovosti konkurenčen po ceni pa veliko ugodnejši. Če gre za 

nekomplicirana popravila je to super rešitev za stranko, tako po strokovnosti, kot po ceni. 

5. S čim imate pri servisu Car Fix največje težave? 

Ko gre za specifične zahtevnejše okvare splošni diagnostični aparati ne pokažejo pravih 

vzrokov za napake. Kljub temu, da imamo natančno opisano s katerimi storitvami se 

ukvarjamo, določene stranke tega ne razumejo. Sem in tja je težko hitro dobiti ustrezen 

nadomestni del, še posebej če gre za bolj redka vozila, katerih ni veliko na trgu. 

6. Ali pridobivate potrebna znanja, če da, na kakšne načine? 

Ker imamo v našem podjetju tudi pooblaščen servis, komponente vozil pa so si vse bolj 

podobne pridobivamo največ znanj kar preko rednih izobraževanj na pooblaščenem servisu. 

To je za stranke servisa CarFix super, saj dobijo na voljo za veliko nižjo ceno strokovnjake, 

kateri se izobražujejo enako kot tisti na pooblaščenih servisih. 

7. Se Vam zdi, da dosegate cilje, ki si jih zastavljate s servisom Car Fix? 

Rast je nekoliko počasnejša, kot smo si v začetku zadali, vendar promet in RVC ves čas 

rasteta, vse več strank se vrača vsako leto za redne servise, menjave pnevmatik in tudi na 

osnovi priporočil, dobivamo ves čas nove stranke. 

8. Kakšne so prednosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 
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Veliko strank se nato v podjetju odloči tudi za zamenjavo vozila, povečuje se obseg 

kleparskih popravil in tudi prodaje tako dodatne opreme, kot drugih storitev katere nudimo, 

kot so zavarovanje in registracije. 

9. Kakšne so slabosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Ker so cene nižje kot na pooblaščenem servisu, lahko kakšna stranka, katera opravlja 

storitev na pooblaščenem servisu dobi občutek, da je cena previsoka. 

10. Opažate kakšne razlike med moškimi in ženskimi uporabnicami servisa Car Fix?    

Ženske bolj upoštevajo naše nasvete in priporočila. 

11. Kaj menite, da je strankam najpomembnejše pri odločitvi za servis Car Fix?  

1 nepomembno……..5 najpomembnejše  

 

 1 2 2 4 5 

vedno vnaprej natančno ocenjeni stroški 

servisnih storitev.      

storitev izberem zaradi ugodne cene 

servisne storitve      

storitev izberem, ker so pritožbe in 

reklamacije hitro rešene      

storitev izberem, ker izvajalci storitev 

opravijo v dogovorjenem roku.      

storitev izberem, ker izvajalci delo 

opravijo natančno.      

storitev izberem, ker mi strokovno 

svetujejo in seznanijo s potekom storitve.      

storitev izberem, ker so zaposleni vedno 

pripravljeni pomagati strankam.      

storitev izberem, ker zaposleni odgovorijo 

na vsa moja vprašanja.      

storitev izberem, ker imajo ustvarjen vtis o 

zanesljivosti.      

storitev izberem, ker imajo ustrezen 

delovni čas.      
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storitev izberem, ker so vedno dosegljivi 

telefonsko.      

storitev izberem, ker imajo tehnično 

sodobno opremljen servis      

storitev izberem, ker imajo privlačne 

poslovne prostore.      

12. Ali menite, da so stranke zadovoljne s servisom Car Fix? 

Po mojem mnenju so izredno zadovoljne, zato se tudi vračajo. 

13. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo strank servisa Car Fix? 

Prijaznost in cena. 

14. Kaj menite o konkurenčnih neodvisnih servisih, njihovih prednostih in slabostih? 

Jih niti ne poznam najboljše, vendar po pričevanjih strank, jim zelo radi zaračunajo dodatne 

stvari za katere niso bili zmenjeni in jih to zmoti. 

15. Ste kdaj naleteli na kakšne ovire pri servisu Car Fix? 

Da, predvsem, ko stranke pričakujejo, da imamo vedno vse pri roki in da bo vse popravljeno 

v nekaj minutah. 

16. Kaj bi izboljšali pri servisu Car Fix in na kakšen način? 

Več oglaševanja in strankam povedati, da nismo vsemogočni, kar občasno od nas 

pričakujejo. 
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Delno Strukturiran intervju 2/2020: Vprašalnik za udeležence v procesu 2 

Sprejemnik na servisu CarFix 2 

1. Kako dolgo se ukvarjate s servisom Car Fix? 

Od povratka z bolniške odsotnosti 8 mesecev. 

2. Kakšne so vaše naloge na servisu Car Fix? 

Največ stranke naročam na servis Car Fix, se z njimi dogovorim za termin, taxi prevoz do 

službe in popišem vse stvari, katere je potrebno narediti. Na osnovi podatkov izračunam 

strošek popravila o katerem obvestim stranko. Po potrebi pomagam priskrbeti prave 

nadomestne dele in sem v stalnem stiku z mehanikom. Ko je storitev opravljena, poskrbim, 

da se vozilo opere in pripravi vse potrebno za predajo stranki. Zaključim in pojasnim račun 

in predam vozilo stranki. 

3. Kako so organizirani procesi na servisu Car Fix? 

Proces je pregleden tudi ponudba je zelo pregledna in stranka vidi, kaj dobi za določeno 

ceno. Vse teče zelo gladko tudi ocene strank so skoraj vse zelo pozitivne. 

4. Menite, da je Car Fix enakovreden pooblaščenim avtoservisom? 

Po opravljenih delih in storitvah je enakovreden, tudi rezervni deli so praktično enake 

kakovosti, čeprav so neoriginalni. Je pa težava, ker nekateri proizvajalci, kot naprimer Kia 

naredijo vse kar lahko, da ne upoštevajo garancije, če ni servis narejen ravno pri njih. 

5. S čim imate pri servisu Car Fix največje težave? 

Premalo zaslužimo, delamo za veliko nižjo ceno kot na pooblaščenem servisu. 

6. Ali pridobivate potrebna znanja, če da, na kakšne načine? 

Ja v firmi imamo specialiste za skoraj vse znamke, nekateri imajo izkušnje iz prejšnje 

službe, redno se pa udeležujejo različnih izobraževanj. 

7. Se Vam zdi, da dosegate cilje, ki si jih zastavljate s servisom Car Fix? 

Mislim, da, strank je vse več, po novem prihaja tudi veliko podjetij, tako da gre zadeva kar 

hitro gor. 

8. Kakšne so prednosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Gre za celovito ponudbo, da lahko ustrežemo strankam različnih znamk na skoraj vseh 

področjih. Za kupce je izredno pomembno, da vse uredijo na enem mestu, s tem pa postajajo 

zelo zvesti naši firmi. 

9. Kakšne so slabosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Se ne spomnim nobene, zadeva je super. 

10. Opažate kakšne razlike med moškimi in ženskimi uporabnicami servisa Car Fix?    

 Niti ne, morda se nekateri moški bolj vtikajo v strokovna mnenja in s tem sami sebi 

škodujejo, saj nas ne poslušajo, potem pa se pokvari kaj dražjega. 

11. Kaj menite, da je strankam najpomembnejše pri odločitvi za servis Car Fix?  

1 nepomembno……..5 najpomembnejše  
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 1 2 2 4 5 

vedno vnaprej natančno ocenjeni stroški 

servisnih storitev.      

storitev izberem zaradi ugodne cene servisne 

storitve      

storitev izberem, ker so pritožbe in 

reklamacije hitro rešene      

storitev izberem, ker izvajalci storitev 

opravijo v dogovorjenem roku.      

storitev izberem, ker izvajalci delo opravijo 

natančno.      

storitev izberem, ker mi strokovno svetujejo 

in seznanijo s potekom storitve.      

storitev izberem, ker so zaposleni vedno 

pripravljeni pomagati strankam.      

storitev izberem, ker zaposleni odgovorijo na 

vsa moja vprašanja.      

storitev izberem, ker imajo ustvarjen vtis o 

zanesljivosti.      

storitev izberem, ker imajo ustrezen delovni 

čas.      

storitev izberem, ker so vedno dosegljivi 

telefonsko.      

storitev izberem, ker imajo tehnično sodobno 

opremljen servis      

storitev izberem, ker imajo privlačne 

poslovne prostore.      

12. Ali menite, da so stranke zadovoljne s servisom Car Fix? 

Ja zelo, pa tudi z drugimi storitvami našega podjetja. Menim, da pri nas delamo zelo pošteno 

do strank, kar vem da ni povsod tako. 
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13. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo strank servisa Car Fix? 

Da je delo dobro opravljeno in da stranke dobijo očiščen avto. 

14. Kaj menite o konkurenčnih neodvisnih servisih, njihovih prednostih in slabostih? 

So zelo različni, najbrž se najdejo tudi kakšni, kateri delajo brez računov in so lahko še 

nekoliko cenejši in nam tako ukradejo kakšne stranke, katere gledajo samo na ceno. 

15. Ste kdaj naleteli na kakšne ovire pri servisu Car Fix? 

Vedno se najdejo kakšne stranke, katere hočejo nemogoče in to takoj in zastonj. Tako pa 

žal ne gre. So pa na srečo zelo redke. 

16. Kaj bi izboljšali pri servisu Car Fix in na kakšen način? 

Morali bi se še bolj razširiti po celi Sloveniji, mi pa bi morali od vsakega partnerja kaj 

zaslužiti, ker bi ga naučili kako se to dela. 

 

 





Priloga 3 

 

Delno Strukturiran intervju 2/2020: Vprašalnik za udeležence v procesu 3 

Vodja servisa Car Fix 

1. Kako dolgo se ukvarjate s servisom Car Fix? 

Od začetka, od same zasnove cca. 3 leta 

2. Kakšne so vaše naloge na servisu Car Fix? 

Zagotoviti dovolj dela sprejemnikom, poizkusiti pripeljati čim več novih strank. Širiti dobro 

ime in s tem tudi drugim oddelkom zagotoviti možnost za dodaten posel. 

3. Kako so organizirani procesi na servisu Car Fix? 

Car Fix je dober zaradi paketnih cen, saj je zelo pregleden za stranke in tudi za nas. Če bi 

želeli širiti storitve, bi morali spremeniti koncept, za kar pa misli, da nima smisla. 

4. Menite, da je Car Fix enakovreden pooblaščenim avtoservisom? 

Glede servisov je enakovreden pooblaščenim servisom, glede novosti predvsem pri 

elektroniki, pa je težko dobiti najnovejše informacije in diagnostične podatke. Cenovno je 

pa ugodnejši, tako da nekatere stranke to zelo cenijo in imajo Car Fix za boljši servis, 

predvsem ugodnejši in cenovno bolj pregleden od pooblaščenega servisa. Je pa kakovost 

opravljenih storitev zagotovo veliko višja kot pri privatnih mehanikih. 

5. S čim imate pri servisu Car Fix največje težave? 

Največja težava, je pri diagnostikah, katere ne moreš rešiti z neoriginalnim orodjem. Vendar 

to tako ni v osnovni ponudbi. 

6. Ali pridobivate potrebna znanja, če da, na kakšne načine? 

Za storitve katere prioritetno ponujamo in oglašujemo smo dovolj strokovno podkovani. 

Včasih se zatakne pri posebnih, zelo specifičnih zahtevah stranke. 

7. Se Vam zdi, da dosegate cilje, ki si jih zastavljate s servisom Car Fix? 

Da. 

8. Kakšne so prednosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Pridobitev novih strank, servisiranje drugih vozil od Oplovih strank (sorodniki, prijatelji). 

Nekateri kupijo drugo vozilo, sklenejo zavarovanje. 

9. Kakšne so slabosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Manj zaslužka, vendar je odločitev za to zavestna, zaradi drugih koristi.  

10. Opažate kakšne razlike med moškimi in ženskimi uporabnicami servisa Car Fix?    

Po mojem mnenju je neodvisni servis idealna rešitev za ženske, saj dobijo za nizko ceno 

odlično storitev. Nekateri moški pa sami nekaj delajo, potem pa mi rešujemo zadeve. 

11. Kaj menite, da je strankam najpomembnejše pri odločitvi za servis Car Fix?  

1 nepomembno……..5 najpomembnejše  

 

 1 2 2 4 5 

vedno vnaprej natančno ocenjeni stroški      
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servisnih storitev. 

storitev izberem zaradi ugodne cene servisne 

storitve      

storitev izberem, ker so pritožbe in 

reklamacije hitro rešene      

storitev izberem, ker izvajalci storitev 

opravijo v dogovorjenem roku.      

storitev izberem, ker izvajalci delo opravijo 

natančno.      

storitev izberem, ker mi strokovno svetujejo 

in seznanijo s potekom storitve.      

storitev izberem, ker so zaposleni vedno 

pripravljeni pomagati strankam.      

storitev izberem, ker zaposleni odgovorijo na 

vsa moja vprašanja.      

storitev izberem, ker imajo ustvarjen vtis o 

zanesljivosti.      

storitev izberem, ker imajo ustrezen delovni 

čas.      

storitev izberem, ker so vedno dosegljivi 

telefonsko.      

storitev izberem, ker imajo tehnično sodobno 

opremljen servis      

storitev izberem, ker imajo privlačne 

poslovne prostore.      

12. Ali menite, da so stranke zadovoljne s servisom Car Fix? 

Ja slabih odzivov praktično ni. Stranke katere so bile prej pri privatnih mehanikih, trdijo, 

da so bile prej res neumen, saj niso imele ne garancije, plačale pa so včasih celo več. 

13. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo strank servisa Car Fix? 

Spoštovanje dogovorjene cene in pravočasno opravljeno delo. 

14. Kaj menite o konkurenčnih neodvisnih servisih, njihovih prednostih in slabostih? 
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Nekateri so bolj agresivni glede marketinga na trgu, nekateri so dalj časa na trgu. AMZS 

ima veliko bazo strank in pomoč na cesti, katera vozilo pripelje k njim. Naša prednost je 

delovni čas, strokovno znanje z pooblaščenega servisa. 

15. Ste kdaj naleteli na kakšne ovire pri servisu Car Fix? 

Da. Predvsem nezadovoljstvo, ker ne moremo odpraviti težav na elektroniki pri novejših 

vozilih. 

16. Kaj bi izboljšali pri servisu Car Fix in na kakšen način? 

Še bolj se moramo posvetiti podjetjem, ker imajo večinoma v voznem parku različne 

znamke vozil. Oglaševanje cen na oglasnih deskah v podjetjih in na splošno več 

marketinških aktivnosti. Poskusiti pridobiti stranke, katere so pri nas kupile rabljena vozila. 
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Delno Strukturiran intervju 3/2020: Vprašalnik za udeležence v procesu 4 

Sprejemnik na servisu CarFix 3 

1. Kako dolgo se ukvarjate s servisom Car Fix? 

S servisom Car Fix se ukvarjam dve leti in pol. 

2. Kakšne so vaše naloge na servisu Car Fix? 

Glavna naloga je, da stranke servisa Car Fix sprejmem, da se skupaj s stranko uskladiva kaj 

na avtu narediti. Naslednja naloga je, da z delovnim nalogom seznanim mehanika, kateri 

nato na vozilu opravi potrebna dela. Ko je vozilo končano, zaključim delovni nalog in ji 

predam vozilo. Če je kje kakšna težava opozorim vodjo servisa. 

3. Kako so organizirani procesi na servisu Car Fix? 

Pri Car Fix je vse enostavno, če bi imel svoj servis bi ga tudi tako organiziral, saj stranka 

točno ve koliko bo plačala. Tudi meni je zato zelo lahko delati. 

4. Menite, da je Car Fix enakovreden pooblaščenim avtoservisom? 

Je cenejši, kar pomeni da je še boljši. Če ga primerjam z nepooblaščenimi pa smo res na 

veliko višjem nivoju, tako glede odnosa, kot kvalitete opravljenih storitev. 

5. S čim imate pri servisu Car Fix največje težave? 

Če so preveč moderna vozila, je s splošnimi diagnostičnimi napravami zelo težko odkriti 

napako in oceniti koliko bo stalo popravilo. Zato raje delamo samo najpogostejša popravila. 

6. Ali pridobivate potrebna znanja, če da, na kakšne načine? 

Ja podjetje nas je prijavilo v akademijo, kjer izvem veliko stvari, drugače mi pa pomaga 

kateri od sodelavcev. 

7. Se Vam zdi, da dosegate cilje, ki si jih zastavljate s servisom Car Fix? 

Meni se zdi, da imamo zelo veliko dela, vodstvo pa pravi, da bi bila lahko izkoriščenost 

boljša. 

8. Kakšne so prednosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Več strank več denarja, samo to bom rekel. 

9. Kakšne so slabosti servisa Car Fix za celotno podjetje? 

Se ne spomnim nič primernega, je pa veliko dela z ponudbami, katere pridejo z interneta. 

10. Opažate kakšne razlike med moškimi in ženskimi uporabnicami servisa Car Fix?    

Ženske bolj poslušajo naše nasvete. Drugih večjih razlik pa ne opažam. Oboji cenijo 

prijaznost. 

11. Kaj menite, da je strankam najpomembnejše pri odločitvi za servis Car Fix?  

1 nepomembno……..5 najpomembnejše  

 

 1 2 2 4 5 

vedno vnaprej natančno ocenjeni stroški 

servisnih storitev.      
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storitev izberem zaradi ugodne cene servisne 

storitve      

storitev izberem, ker so pritožbe in 

reklamacije hitro rešene      

storitev izberem, ker izvajalci storitev 

opravijo v dogovorjenem roku.      

storitev izberem, ker izvajalci delo opravijo 

natančno.      

storitev izberem, ker mi strokovno svetujejo 

in seznanijo s potekom storitve.      

storitev izberem, ker so zaposleni vedno 

pripravljeni pomagati strankam.      

storitev izberem, ker zaposleni odgovorijo na 

vsa moja vprašanja.      

storitev izberem, ker imajo ustvarjen vtis o 

zanesljivosti.      

storitev izberem, ker imajo ustrezen delovni 

čas.      

storitev izberem, ker so vedno dosegljivi 

telefonsko.      

storitev izberem, ker imajo tehnično sodobno 

opremljen servis      

storitev izberem, ker imajo privlačne 

poslovne prostore.      

12. Ali menite, da so stranke zadovoljne s servisom Car Fix? 

Mislim, da skoraj vse stranke so zadovoljne, razen tistih, kateri ves čas menjajo servise in 

niso nikoli zadovoljni. 

13. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo strank servisa Car Fix? 

Da vidijo, da se za njih res potrudimo. 

14. Kaj menite o konkurenčnih neodvisnih servisih, njihovih prednostih in slabostih? 

Zelo hvalijo Euroservis, pooblaščenih servisov, pa nobena od teh strank ne mara preveč. 
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15. Ste kdaj naleteli na kakšne ovire pri servisu Car Fix? 

Da, predvsem, ko stranke pričakujejo, da imamo vedno vse pri roki in da bo vse popravljeno 

v nekaj minutah. 

16. Kaj bi izboljšali pri servisu Car Fix in na kakšen način? 

Lahko bi spet dobili popolnoma nova oblačila, da bi se bolj ločili od drugih sprejemnikov. 

 

 





Priloga 5 

 

Anketni vprašalnik 

 

 Mnenje o servisu različnih znamk vozil 

 

 

 

 

  

 

Kratko ime ankete: Car Fix uporabniki 

12.2019 

 

Dolgo ime ankete: Mnenje o servisu različnih 

znamk vozil 

 

Število vprašanj: 10  

  

Avtor: tomaz.jeran  Spreminjal: tomaz.jeran  

Dne: 12.2019 Dne: 28.12.2019 

Opis: Car Fix anketa med uporabniki  
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Spoštovani, želimo izboljšati nizkocenovni servis CAR FIX, da bo še bolj prilagojen vašim 

potrebam in željam. Prosimo vas, da si vzamete dve do tri minute in s klikom na "naslednja 

stran" pričnete z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika.  

 

 

Q1 - Sem lastnik vozila starega?  

 

 Novo vozilo, staro do 1 leta  

 Vozilo staro več kot eno leto in manj kot tri leta  

 Vozilo starejše od treh let in mlajše kot šest let  

 Vozilo starejše od šest let in mlajše od deset let  

 Vozilo starejše od deset let  

 

 

Q2 - Katero storitev za vaše vozilo najpogosteje uporabljate?  

Možnih je več odgovorov  

 

 Redni in izredni servis vozila,  

 Polnjenje klimatskih naprav,  

 Vulkanizerske storitve,  

 Čiščenje in skrb za vozilo,  

 Drugo  

 

 

Q3 - Kako ste zadovoljni z opravljenimi storitvami sedanjega servisa?  

 

 Zelo zadovoljen,  

 Zadovoljen,  

 Še kar zadovoljen,  

 Nezadovoljen,  

 Izredno nezadovoljen.  

 

 

Q4 - Na lestvici od 1 do 5 označite kako pomembni so vam pri nakupu servisne storitve 

naslednji dejavniki?  

 

 1 2 3 4 5 

Pretekle izkušnje (1 = nepomembne, 3 = 

ravno prav, 5 = zelo pomembne)      
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 1 2 3 4 5 

Cena (1 = nepomembna, 3 = ravno prav, 5 

= zelo pomembna)      

Kakovost (1 = nepomembna, 3 = ravno 

prav, 5 = zelo pomembna)      

 

 

Q5 - Kateri servis bi izbrali v primeru okvare na vozilu?  

 

 pooblaščeni 

servis za 

določeno 

znamko vozila 

  privatni 

mehanik 

neodvisni 

servis, ki ima 

usposobljene 

strokovnjake 

za novo vozilo    

za rabljeno vozilo z garancijo    

za rabljeno vozilo    

 

 

Q6 - Na lestvici od 1 do 5 označite, kako verjetno bi se odločili za nizkocenovni servis 

CAR FIX?  

 

 1 

Zagotovo 

ne 

2 Malo 

verjetno 

3 Morda 4 Zelo 

verjetno 

5 

Zagotovo 

da 

izbira nizkocenovnega servisa CAR FIX      

 

 

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  

 

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  
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 61 let ali več   

 

 

Q7 - Spol?  

 

 moški  

 ženski  

 

 

Q8 - Izobrazba?  

 

 osnovna šola ali manj  

 poklicna ali srednja šola  

 višja, visoka šola  

 specializacija, magisterij, doktorat  

 

 

Q9 - V kateri regiji stanujete?  

 

 Podravska statistična regija  

 Koroška statistična regija  

 Savinjska statistična regija  

 Zasavska statistična regija  

 Posavska statistična regija  

 Statistična regija jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska statistična regija  

 Gorenjska statistična regija  

 Primorsko-notranjska statistična regija  

 Goriška statistična regija  

 Obalno-kraška statistična regija  


