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POVZETEK 

Marketinško komuniciranje ima v podjetjih vedno večjo vlogo, saj so informiranost 

potrošnikov o izdelkih, konkurenca na trgu in tehnološki napredek vedno večji. Zato postaja za 

podjetja dobro marketinško komuniciranje ključnega pomena. V zaključni projektni nalogi je 

raziskana strategija marketinškega komuniciranja italijanskega podjetja Bottega Verde, ki 

posluje v Sloveniji v obliki franšiznega modela poslovanja s podjetjem Uniks, d. o. o. V 

podjetju imajo dobro načrtovano in izvajano strategijo marketinškega komuniciranja, pri čemer 

poudarjajo pomen elementa marketinškega komuniciranja pospeševanja prodaje z zniževanjem 

oziroma prilagajanjem cen svojih izdelkov. 

Ključne besede: strategija, marketinško komuniciranje, naravna kozmetika, Bottega Verde, 

Uniks, d. o. o. 

SUMMARY 

Marketing communication plays an increasing role in every company as consumer awareness 

on products, competition on the market and technological advances are increasing. This is why 

good marketing communication is becoming crucial for companies. In the final project paper, 

we investigated the marketing communication strategy of the Italian company Bottega Verde, 

which operates on the Slovenian market through the franchise model with the company Uniks. 

We determined that their marketing communication strategy is well planned and executed. 

What is more, they put a great emphasis on the sales promotion as one of the marketing 

communication elements by lowering or adapting the prices of their products.  

Key Words: strategy, marketing communication, natural cosmetics, the company Bottega 

Verde, Uniks. 
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1 UVOD 

Danes, v 21. stoletju lahko rečemo, da so na trgu edina stalnica spremembe, zato je nujno treba 

sproti opazovati dogajanje na trgu. Glede na turbulentno okolje se marketing ali trženje tako v 

teoriji kot v praksi ves čas sooča s velikimi spremembami, podjetja pa se želijo spremembam 

čim bolje prilagoditi. Hitrost sprememb se ves čas povečuje, s tem pa narašča tudi pomembnost 

naloge tržnikov v podjetju, da spremembe spremljajo in se nanje tudi pravočasno odzovejo. 

Pomembno je tudi, da tržniki svoje poslovanje in izdelke prilagajajo tako, da maksimalno 

izkoristijo prednosti dinamike nenehnih sprememb (Konečnik Ruzzier 2011, 50). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Izraz trženje se v literaturi pojavlja od 20. stoletja dalje in od takrat se pojavljajo dileme in 

razprave o pravšnji opredelitvi pojma. V literaturi zasledimo dva izraza: marketing in trženje. 

Naj bi šlo za sinonimni besedi, ki ju lahko zamenjamo. 

V okviru družbene opredelitve je trženje (upravljanje) družbeni in vodstveni proces ustvarjanja 

in menjave izdelkov in njihovih vrednosti, v katerem posamezniki ali skupine dobijo to, kar 

potrebujejo ali želijo.  

Najenostavneje trženje definiramo kot proces načrtovanja, snovanja in ponudbe izdelkov na 

trgu, določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja ustreznih tržnih poti (distribucije) in 

trženjskega komuniciranja z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki 

zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja (Kotler 1998, po Vukasovič in Jagodič 

2017, 14). Kotler (2004, 3) navaja: »Ena najkrajših definicij trženja je dobičkonosno 

zadovoljevanje potreb.«  

Spremembe v obdobju nove ekonomije 21. stoletja bistveno vplivajo na razvoj trženja in na 

oblikovanje trženjskih strategij: hiter tempo življenja, nepredvidljivost okolja, naraščajoča 

vloga trženja, spremembe v načinu življenja in prehranjevanja, večji poudarek na poreklu 

izdelkov in nenehne zahteve po novih izdelkih (Vukasovič in Jagodič 2017, 13). 

Promocijski splet ali splet trženjske komunikacije sestavljajo naslednje glavne dejavnosti 

(Kotler 1998, 596): 

 Oglaševanje: vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocijske zamisli, dobrin ali 

storitev s strani znanega plačnika. 

 Neposredno trženje: komuniciranje z določenimi obstoječimi in možnimi odjemalci po 

pošti, telefonu ali na drug neposreden način ter ugotavljanje, kako se odzivajo. 

 Pospeševanje prodaje: kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa 

izdelkov ali storitev. 

 Odnosi z javnostmi in publiciteta: razni programi za promocijo in/ali ohranjanje podobe 

podjetja oziroma izdelkov. 
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 Osebna prodaja: osebni stik z enim ali več možnimi kupci. 

Trg naravne kozmetike je v velikem porastu, saj se ljudje vedno bolj zavedajo, kako škodljive 

so kemikalije in sintetične snovi, ki jih vsebujejo kozmetični izdelki iz sintetičnih sestavin. Kot 

poroča Nutri company, zadnje raziskave kažejo, da bo prodaja na svetovnem trgu z naravno in 

organsko kozmetiko do leta 2024 narasla na 22 milijard dolarjev. To pa je dobra novica za vsa 

podjetja, ki se kakor koli ukvarjajo z naravno in organsko kozmetiko (NPI 2018). 

Na današnjem hitro razvijajočem se globalnem trgu vlada vedno večja in močnejša konkurenca, 

kar za podjetja pomeni, da poslujejo v vedno bolj nepredvidljivem okolju. Podjetja se na poti 

do zastavljenega cilja srečujejo z vedno več ovirami in z vedno večjim pritiskom konkurence. 

Vse bolj se zavedamo, da smo del narave in da je narava del nas. Brez narave nas ne bi bilo. 

Prav tako nas ne bo, če bomo naravo preveč uničili, pa tudi, če bomo še naprej uporabljali in 

izrabljali pretežno sintetične sestavine (Bečaj 2017). Tega dejstva se zaveda vedno več ljudi kot 

tudi podjetje Bottega Verde, ki je predmet proučevanja zaključne projektne naloge. 

Za raziskavo izbrane tematike smo se odločili, ker menimo, da je trženjsko komuniciranje 

ključnega pomena prav za vsako podjetje na trgu. Danes je dober izdelek le osnova, saj je 

konkurenca tako močna, da moramo dobremu izdelku dodati še dodano vrednost, da izdelek 

pritegne potrošnika med vso izbiro, ki jo ponuja trg. Z ustreznimi marketinškimi strategijami, 

marketingom in marketinškim komuniciranjem lahko oblikujemo blagovno znamko tako, da se 

bo o njej govorilo vsak dan. 

Pri blagovni znamki naravne kozmetike Bottega Verde v Sloveniji je trženjsko komuniciranje 

še posebej pomembno. Bottega Verde je znamka italijanske naravne kozmetike, ki je šele pred 

kratkim vstopila na slovenski trg. Podjetje z dobro usmerjenim trženjskim komuniciranjem 

dosega vedno boljše rezultate in pridobiva nove zveste potrošnike. Ustrezno trženjsko 

komuniciranje izbranega podjetja je prav zato zelo pomembno, saj potrošnike z njim opozarja 

na svoje izdelke in jim jih predstavi ter na tak način ciljnim potrošnikom predstavi tudi svojo 

blagovno znamko. 

Bottega Verde je italijansko podjetje v zasebni lasti. Ustanovljeno je bilo leta 1972. Podjetje je 

hitrorastoče in deluje na področju naravne kozmetike, kot pove že poimenovanje zelena 

trgovina. Danes je na področju prodaje kozmetike na osnovi naravnih aktivnih sestavin v Italiji 

na samem vrhu. Prednosti blagovne znamke Bottega Verde so tradicija, kakovost, mnoge 

inovacije in patenti, ki so plod lastnega znanja. Za podjetje sta najpomembnejša mednarodna 

rast in stalni razvoj (Bottega Verde b. l.a). 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in opredelili strategijo marketinškega 

komuniciranja italijanskega podjetja Bottega Verde na slovenskem trgu. Italijansko podjetje na 
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slovenskem trgu nastopa v obliki franšiznega modela poslovanja v sodelovanju s slovenskim 

podjetjem Uniks, d. o. o. 

Na osnovi rezultatov raziskovanja smo ob koncu podali tudi predloge za nadaljnji razvoj in 

poslovno prakso proučevanega podjetja. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinškega 

komuniciranja italijanskega podjetja Bottega Verde na slovenskem trgu ter na osnovi rezultatov 

raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

 predstavitev vloge in pomena marketinga, marketinškega komuniciranja in blagovne 

znamke za poslovanje podjetja; 

 predstaviti značilnosti trga naravne kozmetike, 

 predstaviti značilnosti poslovanja italijanskega podjetja Bottega Verde in slovenskega 

podjetja Uniks, d. o. o.; 

 raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinškega komuniciranja italijanskega 

podjetja Bottega Verde na slovenskem trgu; 

 na osnovi rezultatov podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovanje proučevanega 

podjetja na slovenskem trgu. 

1.3 Metode raziskovanja 

Pri zaključni projektni nalogi smo uporabili več različnih metod raziskovanja. Z metodo 

opisovanja ali deskripcije smo opisali temeljne vsebine in pojme obravnavane tematike. 

Uporabili smo tudi metodo povzemanja oziroma metodo kompilacije, s katero smo povzeli 

različne vire domačih in tujih avtorjev. Z metodo študije primera in metodo analize smo 

proučevali strategijo marketinškega komuniciranja izbranega podjetja. Za končne ugotovitve 

raziskovanja smo uporabili še metodo sinteze končnih raziskovalnih ugotovitev. 

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, na katero smo odgovorili po izvedeni raziskavi. 

Vprašanje se glasi: 

Kakšno strategijo marketinškega komuniciranja izvaja italijansko podjetje Bottega Verde na 

slovenskem trgu? 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja, s pomočjo katerega 

smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Intervju smo opravili osebno s 

predstavnico slovenskega podjetja Uniks, d. o. o., ki v Sloveniji deluje v obliki franšiznega 



 

4 

 

modela poslovanja in trži izdelke italijanskega podjetja Bottega Verde. Z njegovo pomočjo smo 

odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri raziskovanju 

Preden smo se lotili raziskovanja, smo predpostavljali: 

 da marketinško komuniciranje vpliva na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja; 

 da je osebna prodaja pomemben dejavnik pri odločanju kupca za nakup izdelka; 

 da podjetje Bottega Verde na slovenskem trgu posluje uspešno in da ima uspešno strategijo 

marketinškega komuniciranja. 

Omejitve pri raziskavi so bile naslednje: 

 pristnost odgovorov intervjuvanke; 

 dostop do vseh potrebnih poslovnih podatkov proučevanega podjetja. 
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2 MARKETING 

Po pregledu literature s področja marketinga oziroma trženja ugotavljamo, da nikoli ni bila 

razvita in sprejeta ena splošno veljavna opredelitev. Različni avtorji trženje opredeljujejo na 

različne načine, a je njegovo bistvo pri vseh zelo podobno. Danes je treba razumeti trženje ne 

v nekdanjem pomenu besede, to je prodati, ampak v sodobnem pomenu besede – zadovoljiti 

potrebe kupca (Vukovič in Završnik 2010, 7). Kotler (1998, 6) pravi, da je trženje vodstveni in 

družbeni proces, ki posameznikom in skupinam omogoča, da dobijo to, kar potrebujejo, in to 

tako, da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost. Konečnik 

Ruzzierjeva (2011, 3) navaja, da nikakor ne naredimo napake, če trdimo, da je trženje način 

razmišljanja. Na kratko, navaja, je trženje dobičkonosno zadovoljevanje potreb in želja. 

Definicija, ki združuje družbeni in managerski pogled na trženje, pa ga opredeljuje kot proces 

prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov, pri čemer morata biti zadovoljni 

obe strani. Trženje je torej tista funkcija v podjetju, katere naloga je, opredeliti ciljne porabnike 

in predlagati, kako bi kar najbolje, konkurenčno in dobičkonosno zadovoljili njihove potrebe in 

želje (Vukasovič 2012, 23). 

2.1 Značilnosti in pomen marketinga za poslovanje podjetja 

Trženje v podjetju ni poglavitna poslovna funkcija (Vukasovič 2012, 36), res pa je, da postaja 

nepogrešljivo v poslovanju sodobnih podjetij, ki poslujejo v visokokonkurenčnem in hitro 

spreminjajočem se okolju (Konečnik Ruzzier 2011, 2). Vukasovič (2012, 36) navaja, da je 

trženje tista funkcija v podjetju, katere naloga je opredeliti ciljne porabnike in predlagati, kako 

bi kar najbolje, konkurenčno in dobičkonosno zadovoljili njihove potrebe in želje. Na 

dobičkonosnost podjetij močno vplivata njihova trženjska naravnanost in sposobnost 

razumevanja trga ter porabnikov. V sodobnih uspešnih podjetjih poudarjajo, da je za njihovo 

dolgoročno in dobičkonosno uspešnost na trgu nujno prepletanje ključnih poslovnih funkcij 

(financ, računovodstva, managementa ipd.), ki vsebujejo trženjsko filozofijo (Konečnik 

Ruzzier 2011, 2). 

Trženje se tako v teoriji kot v praksi sooča z velikimi spremembami, ki so posledica 

turbulentnega okolja, v katerem živimo, in se jim želijo podjetja čim bolj prilagajati. Podjetje 

mora za preživetje in dolgoročni obstoj na trgu ves čas spremljati dogajanje znotraj podjetja, v 

svoji bližini in v daljni okolici (Vukasovič in Jagodič 2017, 33–35). Konečnik Ruzzier (2011, 

2–7) prav tako navaja, da spreminjajoče se in visokokonkurenčno okolje zahteva od podjetij 

nenehno spremljanje razmer na trgu in prilagajanje njihove ponudbe zahtevam ciljnega trga. 

Poleg tega trdi, da je 21. stoletje še močneje poudarilo in še bolj izpostavilo trženjski način 

razmišljanja, hkrati pa od njega zahteva, da se izpostavi in nadgradi. 

Podjetja morajo biti ves čas osredotočena na to, da ponujajo in proizvajajo izdelke in storitve, 

ki imajo dodano vrednost in so potrebni za potencialne kupce. Glavni pomen marketinga je 
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povečevanje povpraševanja po izdelkih in storitvah ter zadovoljevanje kupčevih potreb (Kotler 

2004, 29). Danes so uspešna tista podjetja, ki bolje od konkurentov razumejo spremenjeno 

okolje, spremembe porabnikov potreb, navad, želja in načina življenja ter se znajo tem 

spremembam bolje in hitro prilagoditi (Vukasovič in Jagodič 2017, 34). 

Kotler (1998, 13–14) trženje opredeljuje kot  

proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim 

komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki 

zadovolji pričakovanja, ki zadovolji pričakovanja porabnika in podjetja.  

Ta definicija pravi, da je trženjsko upravljanje sestavljeno iz analize, načrtovanja, izvedbe in 

nadzora. Zajema pa izdelke, storitve in ideje ter temelji na načelu menjave. Tudi Kotler (1998, 

14) navaja, da je cilj dosežen takrat, ko sta obe strani zadovoljni. 

Torej vidimo, da marketing od podjetja zahteva veliko kompleksno celoto elementov, ki se 

morajo med seboj dopolnjevati in stremeti k istemu cilju, da bo ta tudi dosežen. 

2.2 Marketinški splet 

Marketinški splet velja za glavni element za doseganje zastavljenih marketinških ciljev. 

Marketinški ali trženjski splet pomeni specifično kombinacijo sestavin trženja, ki jih podjetje 

oblikuje tako, da bi povečalo povpraševanje po svojih izdelkih oziroma storitvah (Vukasovič 

2012, 195). Kotler (2004, 16) definira marketinški splet kot »skupek trženjskih orodij, ki jih 

podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu«. Za marketinški splet se je 

tako v teoriji kot v praksi uveljavila formula 4P. Gre za kombinacijo marketinških spremenljivk, 

ki jih mora podjetje kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem trgu. Pozneje se je 

marketinški splet razširil z dodatnimi tremi prvinami, tako da sedaj govorimo o formuli 7P 

(Vukovič in Završnik 2010, 59). Z dobro medsebojno povezanostjo vseh prvin marketinškega 

spleta dosegamo večji sinergijski učinek in lažje dosegamo strateški cilj marketinga, s tem pa 

dobre poslovne učinke organizacije (Korelc 2010, 13). 

Marketinški splet oziroma 7P vsebuje naslednje prvine (Professional academy b. l.): 

 izdelek (angl. product), 

 ceno (angl. price), 

 marketinško komuniciranje (angl. promotion), 

 distribucijo oziroma tržne poti (angl. place), 

 ljudi (angl. people), 

 izvajanje storitev (angl. processing), 

 fizične dokaze (angl. physical evidences). 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo vsako prvino marketinškega spleta posebej. 
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Izdelek je vse, kar zadovoljuje potrebe in želje in kar lahko ponudimo v zamenjavo za denar na 

trgu (predmet, storitev, aktivnost, idejo, nasvet itd.) (Devetak 2007, 99). Izdelek je 

najpomembnejša prvina trženjskega spleta (Vukovič in Završnik 2010, 59). Izdelek pojmujemo 

kot celoto otipljivih fizičnih in neotipljivih sestavin, kot so aktivnosti, dejanja in storitve. 

Slednje porabniku ponujajo funkcionalne, družbene in psihološke koristi (Kotler 1998, 99–

100). Pompe in Vidic (2008, 89) navajata, da izdelek vsebuje različne lastnosti, kot so barva, 

videz, velikost, vonj, funkcionalnost in kakovost. Zapišeta, da je zelo pomembno za podjetja, 

da izdelke sproti izboljšujejo, razvijajo in prilagajajo glede na potrebe kupcev na trgu. Pri 

načrtovanju izdelka moramo razmišljati o petih ravneh izdelka oziroma o čebulnem konceptu, 

saj se nanaša na sestavine izdelka, na njihovo delovanje in rezultate tega delovanja (Vukasovič 

2012, 197). 

 Jedro izdelka je osnovna storitev ali korist, ki jo kupec resnično kupuje (Vukovič in 

Završnik 2010, 60). 

 Osnovni izdelek je temeljna različica izdelka (Vukasovič 2012, 197). 

 Pričakovani izdelek predstavlja lastnosti in pogoje, ki jih potrošnik ob nakupu pričakuje 

(Konečnik Ruzzier 2011, 119). 

 Razširjeni izdelek presega porabnikova pričakovanja, saj nadgrajuje predhodno raven z 

dodajanjem dodatnih koristi in lastnosti (Konečnik Ruzzier 2011, 119). Današnja ponudba 

je na ravni razširjenega izdelka (Vukasovič 2012, 197). 

 Potencialni izdelek z vsemi razširitvami in spremembami nakazuje možen razvoj izdelka 

(Vukasovič 2012, 197). 

 Kotler (1998, 128) pri izdelkih razlikuje med dobrinami za široko potrošnjo in med 

dobrinami za proizvodno rabo. Glede na transport in otipljivost pa izdelke loči na: 

 netrajne dobrine, ki so izdelki, ki so otipljivi in se hitro porabijo. Sem spadajo 

prehranski izdelki in čistilna sredstva. Prodajajo se na več lokacijah in z nižjo maržo 

zaradi pogostega nakupovanja; 

 trajne dobrine so prav tako otipljivi izdelki, ki se večkrat uporabljajo. Sem spadajo 

električni aparati, oblačila in orodje. Prodajajo se na bolj oseben način, marža je večja, 

običajna je garancija proizvajalca. 

 Storitve so neotipljive in neločljive od izvajalca. Sem prištevamo dejavnosti, ki se 

prodajajo: kozmetična nega ter razna popravila. Pri storitvah so potrebni večji nadzor nad 

kakovostjo, večja prilagodljivost in verodostojnost izvajalca (Vukovič in Završnik 2010, 

62). 

Cena je med vsemi trženjskimi spremenljivkami najbolj prilagodljiva. Vukovič in Završnik 

(2010, 86) navajata, da je preprosta opredelitev prodajne cene »vsota denarja, ki jo mora 

uporabnik plačati za izdelek ali storitev«. Je edini element trženjskega spleta, ki prinaša 

prihodek in ne stroškov podjetju. V ceni so zajeti vsi stroški, ki oblikujejo lastno in pozneje 

prodajno ceno izdelka ali storitve. Za omenjeni element trženja velja, da ga je najlažje in 

najhitreje možno spremeniti. Hitre in nepremišljene spremembe pri oblikovanju cen se lahko v 
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današnjem spremenljivem okolju mnogokrat izkažejo za neustrezne in premalo premišljene. 

Zato so uspešna podjetja in tržniki ugotovili, da je tudi pri določanju in spreminjanju cen 

potreben poglobljeni strateški pristop. Mnoge raziskave dokazujejo, da višja zaznana cena vodi 

k višji zaznani kakovosti izdelkov (Devetak 2007, 128–130; Konečnik Ruzzier 2011, 178–180; 

Vukasovič 2012, 212–213; Vukovič in Završnik 2010, 86). Cena zajema običajno naslednje 

prvine (Devetak 2007, 128–129): 

 stroške elementov posameznih operacij (zbiranje in ocenjevanje idej za nov izdelek, tržne 

analize, testiranje izdelkov itd.); 

 stroške, ki se nanašajo na tržno distribucijo izdelka (stroški skladiščenja, stroški transporta 

itd.); 

 stroške elementov pospeševanja in promocije prodaje; 

 splošne stroške poslovanja; 

 fiksne elemente (davek na dodano vrednost, carine in druge dajatve); 

 dobiček. 

 

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cene  

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 181. 

Naslednja izmed sestavin trženjskega spleta je trženjsko komuniciranje. Sestavljeno je iz 

oglaševanja, osebne prodaje, spletnega komuniciranja, opreme prodajnega mesta, odnosov z 

javnostmi, sponzoriranja, pospeševanja prodaje in neposrednega marketinga (Korelc 2010, 15). 

Podjetje želi s temi dejavnostmi obvestiti potencialne kupce o novih izdelkih ali storitvah in jih 

prepričati v njihov nakup. Pri tem se mora podjetje potruditi in izpostaviti vse prednosti ter 

dodane vrednosti, ki jih novi izdelek ali storitev ponuja, ter prepričati končne potrošnike, da je 

prav njegov izdelek boljši od konkurenčnega. Podjetja v večini komunicirajo prek različnih 

kanalov, kot so televizija, radio, časopisi, družbena omrežja itd. (Pompe in Vidic 2008, 89). 

Skupek medsebojno povezanih podjetij, prek katerih potuje izdelek od proizvajalca do 

končnega porabnika, imenujemo tržna pot oziroma distribucija izdelka. Ustvarjanje izdelka in 

oblikovanje njegove cene še ni zadosten pogoj, da bo porabnik izdelek kupil. Izdelek mu je 

treba ponuditi na ustrezen način, na lokaciji, ki bo ustrezala potrošniku, ob primernem 

časovnem trenutku ter v taki razsežnosti, ki si jo potrošnik želi (Konečnik Ruzzier 2011, 191). 

Tržne poti se med seboj razlikujejo, odvisne so od števila posrednikov. Delijo se na neposredne 

in posredne tržne poti. K neposrednim tržnim potem spadajo osebni stik, pošta, telefonski 
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pogovor in pogovor v elektronski obliki. Posredne tržne poti potekajo prek tretje osebe, kot so 

distributerji, uvozniki in razne trgovske verige. Število tržnih poti vpliva na ceno izdelka, saj 

praviloma več kot je trgovskih poti, dražji bo izdelek (Vukasovič 2012, 221). Devetak (2007, 

145) navaja, da je bistvo distribucije, tržnih poti in logistike v tem, da organizirajo, vodijo in 

koordinirajo gibanje izdelkov ter storitev od proizvajalca do potrošnika. 

 

Slika 2: Storitveni trženjski splet 

Vir: Vukasovič 2013, 17. 

Ljudje imajo pri izvajanju najrazličnejših storitev pomembno vlogo, saj na eni strani nastopajo 

kot odjemalci, porabniki in na drugi strani kot izvajalci, prodajalci. Izvajalci morajo biti 

ustrezno izobraženi, kulturni in poslovni pri naročanju in sprejemanju storitev. Pomembno je, 

da podjetje izvajalcem storitev nudi izobraževanja, da lahko brez napak izvajajo storitev. Če so 

izvajalci ustrezno motivirani in stimulirani, bodo storitve potekale brez pripomb v zadovoljstvo 

kupcev in prodajalcev (Devetak 2007, 185–186). 

Pri izvajanju storitev je najpomembnejše prav njihovo izvajanje. Zadovoljstvo strank je odvisno 

od uspešnosti, cene, kakovosti in pravočasne storitve, z vsem tem pa mora biti zadovoljen tudi 

izvajalec. Za kader, ki izvaja storitve, je zelo pomembno, da je strokovno izobražen, saj je od 

njega v veliki meri odvisen končni uspeh storitve. Pri izvajanju storitev so za doseganje dobrih 

poslovnih rezultatov pomembni tesno sodelovanje, povezanost in timsko delo (Devetak 2007, 

186–187). 

Fizični dokazi so vse, kar naročnik vidi, sliši in občuti. Fizični dokazi oziroma fizično okolje 

mora imeti ustrezno kakovost, konstrukcijo, videz, barvo itd., ti dokazi pa nudijo podporo pri 

izvajanju storitev. Uspeh storitve, zadovoljstvo porabnikov in zaposlenih je odvisen prav od 

ustreznega fizičnega okolja. Zelo pomembno je tudi, da se želje uporabnikov čim bolj celovito 

uresničijo. Omenjene aktivnosti so v Sloveniji prišle v veljavo po letu 2004, ko je Slovenija 
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postala polnopravna članica Evropske unije, saj se je povečala konkurenca na domačem trgu 

(Devetak 2007, 187–189). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Komuniciranje je sporazumevanje, občevanje, izmenjavanje informacij ali simbolov med 

informacijskim virom in sprejemnikom. Komuniciranje je prisotno v našem vsakdanjem 

življenju, saj nihče ne more živeti, ne da bi komuniciral z drugimi ljudmi. Kot navajata Pompe 

in Vidic (2008, 8), komuniciranje ni nujno le za obstoj posameznika, ampak tudi za obstoj 

podjetja. 

Proces komuniciranja začne pošiljatelj sporočila; to je lahko posameznik, skupina ali podjetje, 

ki pošlje sporočilu prejemniku, ki je prav tako lahko posameznik, skupina ali podjetje. 

Pošiljatelj kodira sporočilo z oznakami in simboli, ki jih bo prejemnik znal dekodirati oziroma 

jih bo razumel (Vukasovič 2012, 226). 

V podjetjih, ki sledijo marketinškemu konceptu, običajno zasledimo tako imenovano 

marketinško komuniciranje. Ob dobrem izdelku, cenovni politiki in izbrani tržni poti mora 

prodajalec komunicirati z obstoječimi in potencialnimi kupci (Potočnik 2005, 303). 

3.1 Aktivnosti in elementi marketinškega komuniciranja 

Marketinško komuniciranje ima v podjetju veliko večjo vlogo kot le informiranje o proizvodih 

na trgu. Njegov glavni namen je zadovoljevanje potreb kupcev. In do tega lahko pridemo le, ko 

vzpostavimo ustrezen dialog med podjetjem in potencialnim kupcem. Marketinško 

komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča in prepričuje 

ciljne porabnike o svojih izdelkih. Trženjsko komuniciranje zahteva od podjetja veliko več kot 

le komuniciranje. Zahteva organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi porabnike 

prepričujemo v nakup izbranega izdelka (Vukasovič in Jagodič 2017, 226–227). Rečemo lahko, 

da marketinško komuniciranje od podjetja zahteva veliko, vendar se to na koncu vedno dobro 

obrestuje. Podjetja bi se morala vselej odločati za marketinško komuniciranje in tako trgu 

sporočati o svojih izdelkih in storitvah (Potočnik 2005, 111). 

Vukasovič (2012, 227) navaja, da je proces komuniciranja sestavljen iz štirih elementov, ki so: 

 pošiljalec sporočila, 

 sporočilo, 

 posrednik – komunikacijska pot, ki je lahko posredna ali neposredna, 

 prejemnik sporočila. 
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Slika 3: Prvine v komunikacijskem procesu 

Vir: Vukovič in Završnik 2010, 109. 

Marketinško komuniciranje ali z drugo besedo promocija dejansko pomeni prenos informacij 

med podjetjem in potencialnimi ali že obstoječimi kupci. Trženjsko komuniciranje je najbolj 

opazen element trženjskega spleta, ki ga organizacije uporabljajo za čim večje povpraševanje 

po svojih izdelkih. 

Celoten komunikacijski splet podjetja je sestavljen iz mešanice osebne prodaje, oglaševanja, 

pospeševanja prodaje in odnosov z javnostmi. Slednje podjetja uporabljajo za dosego 

oglaševalskih ciljev. Vukovič in Završnik (2010, 108) pa trdita, da komuniciranje obsega več 

kot le omenjena orodja. Vanj vključujeta tudi obliko izdelka, njegovo ceno, barvo in obliko 

embalaže ter navajata, da vse to kupcu nekaj sporoča. Z dosego pozitivnega rezultata pri kupcih 

je pomembno, da so vsi marketinški elementi med seboj dobro povezani, saj le tako dobimo 

uspešno marketinško komuniciranje (Kotler 2004, 565). 

Devetak (2007, 196) navaja, da moramo za uspešno komunikacijo poznati dejavnike, ki 

vplivajo na promocijsko aktivnost. Ti so navedeni v nadaljevanju: 

 Strokovna zasedenost in sposobnost ljudi v podjetju za komuniciranje. 

 Motivacija in stimulacija vseh zaposlenih, zlasti pa odgovornih strokovnjakov, da sproti in 

na najrazličnejše načine oglašujejo lastno podjetje in izdelke v bližnji in daljni okolici. 

 Organizacijski pristop. 

 Konkurenca. 

 Plačilna sposobnost potrošnikov oz. kupcev na določenih segmentih. 

3.2 Oglaševanje 

Oglaševanje je najvidnejši element promocijskega spleta in ga lahko opredelimo kot plačano 

obliko neosebnega komuniciranja s pomočjo različnih medijev, s tem pa poudarimo pomen 

kanalov oziroma medijev, prek katerih oglaševanje poteka (Konečnik Ruzzier 2011, 201; 
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Vukovič in Završnik 2010, 121). Devetak (2007, 162) trdi, da je bistvo oglaševanja, da kupcem 

podamo celovite informacije o izbranem izdelku, ki ga ponujamo. Stroške oglaševanja plača 

ponudnik oziroma proizvajalec ali v določenih primerih sponzor. Oglaševanje je del 

integralnega marketinga in razlikovati moramo oglaševanje za investicijsko in potrošno blago. 

Devetak (2007, 162) navaja, da če želimo uspešno in racionalno oglaševati, moramo upoštevati 

naslednje: 

 cilj, ki ga želimo doseči s konkretnim oglaševanjem, 

 čas, potreben za dosego postavljenih ciljev, 

 območje za izvajanje oglaševanja, 

 selekcijo medijev in sredstev propagande. 

Z oglaševalskimi informacijami želi podjetje informirati svoje kupce o proizvodih. Podjetje želi 

prek oglaševanja svoje obstoječe in ciljne kupce prepričati in si zagotoviti prodajo pred 

konkurenco. Obveščanje potrošnikov o izdelkih in storitvah, pospeševanje prodaje in večji 

dobiček v podjetju so glavni cilji oglaševanja (Potočnik 2005, 251). 

3.3 Pospeševanje prodaje 

Vukovič in Završnik (2010, 125) navajata:  

Pospeševanje prodaje je kratkoročno spodbujanje s ciljem povečati prodajo nekega izdelka oz. 

druge entitete. Pospeševanje prodaje ustvarja spodbude za nakup, medtem ko oglaševanje ponuja 

razloge za nakup.  

Pospeševanje prodaje povzroča spodbudo in povečuje osnovno vrednost izdelka oziroma 

storitve, kar dobro vpliva na odločitev porabnikov za nakup. Gre za hitrejše in pogostejše 

nakupe izdelkov in storitev, ki pa so kratkoročne oblike (Konečnik Ruzzier 2011, 218). V teoriji 

poznamo neposredno in posredno metodo pospeševanja prodaje. Posredno pospeševanje nima 

takojšnjega vpliva na potencialne kupce, saj pri tej metodi podjetje najprej usposobi in informira 

svoje prodajalce o izdelkih oziroma storitvah, ti pa potem naprej prenašajo svoje znanje na 

potencialne kupce. Neposredna metoda za razliko od posredne neposredno vpliva na nakupne 

odločitve potrošnikov. K tej metodi spadajo pošiljanje katalogov, informiranje o novih izdelkih, 

nagrajevanje stalnih strank, znižanja in degustacije (Potočnik 2005, 342). 

Da bi povečali obseg prodaje, ne smemo biti osredotočeni le na končne porabnike, ampak tudi 

na posrednike in prodajno osebje. To je tudi cilj pospeševanja prodaje. Podjetja poskušajo 

povečati produktivnost tudi tako, da usmerjajo orodja v posrednike in prodajno osebje, kar pa 

posledično na koncu privede do večjega nakupa porabnikov (Konečnik Ruzzier 2011, 218). 

V zadnjem času je v svetu opazen trend hitre rasti obsega pospeševanja prodaje, kar pa 

Konečnik Ruzzier (2011, 218) pripisuje naslednjim razlogom: 

 zmanjšanje pomena in učinkovitosti oglaševanja; 
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 z orodji pospeševanja prodaje managerji blagovnih znamk dosegajo kratkoročne prodajne 

rezultate; 

 v blagovnih skupinah se pojavlja vedno več izdelkov in storitev, ki se med seboj bistveno 

ne razlikujejo; 

 naraščajoča moč konkurence in trgovcev; 

 vedno manjša zvestoba porabnikov blagovnim znamkam in njihova cenovna občutljivost. 

 

Slika 4: Učinek akcije, namenjene porabnikom, na delež blagovne znamke 

Vir: Kotler 1998, 676. 

3.4 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so vrsta komuniciranja, s katerim želi organizacija javnost informirati o 

svoji poslovni in razvojni politiki, z namenom, ustvariti zaupanje javnosti v organizacijo ter 

ustvariti želeno podobo v javnosti o njej (Turk 2010, 60). Javnost je vsaka skupina, ki se zanima 

ali vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje, saj prav javnost lahko podjetju omogoči 

ali onemogoči doseči cilje. Če želi organizacija uspešno voditi odnose z javnostmi, mora 

prirejati različne aktivnosti prek množičnih medijev, konference itd. in tako doseči zaupanje 

javnosti ter si ustvariti ugled (Vukasovič 2012, 241). 

Odnosi z javnostmi imajo veliko prednost pred oglaševanjem, saj lahko ustvarimo močan vpliv 

na javno zavest s precej manj stroški, kot bi to naredili z oglaševanjem. Za dobro reklamo je 

treba ustvariti le dobro zgodbo, ki jo napravijo zaposleni. Ta mora biti zanimiva za medije. In 

to ima enak vpliv kot oglaševanje, ne da bi plačali več tisoč evrov. Da organizacija ustvari 

dobro reklamo, mora plačati le zaposlene, ne prostora in časa medija, kot je treba pri 

oglaševanju (Kotler 1998, 678–680). 
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3.5 Osebna prodaja 

Vukovič in Završnik (2010, 129) navajata: »Osebna prodaja je individualna dvosmerna 

komunikacija z namenom dosegati prodajne rezultate ali graditi odnose.« Dodajata tudi, da je 

lahko osebna prodaja uspešnejša od oglaševanja, saj lahko prodajno osebje na licu mesta 

prilagodi ponudbo strankinim potrebam. 

Prodajno osebje postaja za podjetje vedno bolj pomembno, saj sta od uspešne prodaje odvisna 

njegov obstoj in razvoj. Prodajno osebje je osebna vez med podjetjem in porabnikom. Zelo 

pomembno je, kako podjetje oblikuje svoje prodajno osebje, saj postaja enakovredno orodje 

trženjskega komuniciranja v sodobnih podjetjih (Turk 2010, 62). 

Kot navaja Turk (2010, 62), je osebna prodaja praktično nenadomestljiva, ko: 

 imamo stike s porabniki, ki kupujejo veliko zaloge ter potrebujejo posebno pozornost; 

 imamo po meri narejene, kompleksne in drage izdelke, ki zahtevajo podrobno predstavitev, 

demonstracije in svetovanje porabniku; 

 je osebna prodaja nadaljevanje pisnega ali telefonskega komuniciranja; 

 oglas ne more vsebovati dovolj informacij o izdelku, še posebno pri novih izdelkih. 

3.6 Neposredno trženje 

Neposredno trženje pomeni vzpostavitev neposrednega stika s ciljnimi porabniki z namenom, 

dobiti takojšen odziv in vzpostaviti dolgoročni odnos. Zaradi vedno večje baze podatkov lahko 

tržniki prilagajajo komunikacijo potrebam in željam ciljnih skupin ali celo individualnih 

porabnikov (Konečnik Ruzzier 2011, 229). Namen neposrednega trženja je doseči pozitivni 

odziv potencialnega kupca. Rezultat se pokaže v naročilu izdelka, obisku trgovine oziroma 

prodajnega prostora in kupčevi poizvedbi o dodanih informacijah (Vukasovič 2012, 50). 

Vukasovič (2012, 247) navaja najpogostejše načine neposrednega trženja: »Prodaja po pošti, 

po katalogu, po telefonu, prek prodajnih avtomatov, neposredno trženje po televiziji ter 

elektronsko trženje.« 

3.7 Trženje od ust do ust 

Kot navajata Vukasovič (2012, 251) in Konečnik Ruzzier (2011, 233), k trženju od ust do ust 

sodi vsa ustna, pisna in elektronska komunikacija, ki se navezuje na izražanje mnenj o preteklih 

izkušnjah z izdelkom. Pozitivna in negativna mnenja se širijo tudi od ljudi, ki z izdelkom niso 

bili v neposrednem stiku, a so slišali informacije, za katere mislijo, da jih je treba deliti z 

drugimi v njihovem socialnem krogu. 

Konečnik Ruzzier (2011, 234–235) navaja oblike trženja, ki spadajo k trženju od ust do ust. 
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 Virusno oz. virtualno trženje (usmerjeno širjenje govoric po internetu pri čemer uporabimo 

komunikacijo med porabniki kot sredstvo za širjenje glasu o izdelku). 

 Buzz trženje (Konkreten dogodek na katerem se predstavi izdelek z namenom, da se med 

porabniki spodbudi vznemirjenje za izdelek). 

 Gverilsko trženje (kreativnost in zmožnost ustvarjanja svežih, edinstvenih idej, ki jih 

gverilski tržniki uporabljajo kot rešitve za komunikacijske probleme). 

 Trženje prek spletnih oz. družbenih omrežij. 

3.8 Elektronsko trženje 

Vukasovič (2012, 235) navaja: 

Elektronsko trženje obsega uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v 

poslovnih odnosih med porabniki in podjetji. Tovrstna interakcija se navezuje na aktivnosti in 

procese, ki jih izvajajo v podjetju z namenom oblikovanja, komuniciranja, distribuiranja izdelkov 

porabnikom, od katerih imajo korist in vrednost. Elektronsko pot trženja dosežemo z računalnikom 

in telefonsko povezavo.  

Omrežni trg nam omogoča, da lahko izdelek, ki ga ponujamo po spletu, doseže na tisoče ljudi 

v dnevu, medtem ko pri prodaji od ust do ust to ni mogoče. Poznamo dve vrsti elektronske poti: 

komercialne elektronske poti in internet kot svetovno računalniško omrežje (Turk 2010, 68). 

3.9 Blagovna znamka 

Kotler (1998, 444) navaja, da je blagovna znamka »ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

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

razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih«. Takšno opredelitev blagovne znamke 

uvrščamo med tradicionalne poglede na blagovno znamko. Vukasovič (2012, 269), opredeljuje 

blagovno znamko kot ime oziroma simbol (logotip, značilna embalaža, zaščitni znak), katerega 

namen je, da razlikuje izdelek oziroma storitev od izdelka oziroma storitve konkurentov 

(Vukasovič 2012, 268–269). Nekateri avtorji blagovno znamko opredeljujejo kot poreklo 

izdelka, medtem ko jo drugi opredeljujejo kot izdelek oziroma storitev. Navajajo, da je 

blagovna znamka simbol in da ločuje izdelke oziroma storitve podjetij med seboj. Blagovna 

znamka ima dve osnovni funkciji, in sicer skrbi, da izdelke oziroma storitve med seboj 

razlikuje, poleg tega opredeljuje poreklo izdelka. Vukasovič (2012, 269) ugotavlja, da blagovna 

znamka porabnikom sporoča o kakovosti, tradiciji, imidžu, proizvajalcu in poreklu izdelka.  

Blagovno znamko enačijo z logotipom, njenim vizualnim delom. Glede na to opredelitev lahko 

trdimo, da se na blagovno znamko tesno navezuje pogled kot pravno sredstvo, saj služi kot 

potrdilo o lastništvu. Blagovna znamka je tako registrirana in daje lastniku izključno pravico 

do uporabe imena ali oznake blagovne znamke (Konečnik Ruzzier 2011, 156). Konečnik 
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Ruzzier (2011, 157) opredeli blagovno znamko tudi na sodobnejši način. In sicer navaja, da 

zahteva celovitejšo obravnavanje tako z notranjega kot tudi z zunanjega vidika. 

Najpomembnejše pa je prav povezovanje med omenjenima vidikoma. 

Vukasovič (2012, 269) navaja: »Moč blagovne znamke je v njeni zmožnosti, da vpliva na 

nakupno vedenje porabnika. Slaba blagovna znamka te zmožnosti nima.« 

Na trgu bolj izstopajo izdelki in storitve, ki so označeni in zavarovani z blagovno znamko, zlasti 

če vanje vlagamo več sredstev za promocijo. Dokazano je, da večina kupcev raje posega po 

znamkah, ki jim zaupajo in jih že poznajo, s tem pa pospešujejo nakup tudi drugih izdelkov 

istega proizvajalca. Politika blagovnih znamk je zasnovana dolgoročno, kot npr. pri 

proizvajalcih zdravil, živilskih izdelkih, kozmetiki in pri drugih izdelkih široke potrošnje. 

Vloga blagovne znamke je razločevalna in izvorna. Razločevalna pomeni, da izdelke na trgu 

prepoznavamo, zlasti po kakovosti. Izvorna pa pomeni, da se z označbo porekla blaga zavaruje 

geografsko ime izdelkov, katerih lastnosti so zlasti odvisne od območja, na katerem je izdelek 

oziroma storitev proizvedena. Blagovna znamka je vedno označena ali na embalaži ali na 

izdelku, v reklamnem sporočilu itd. V potrošnikovi zavesti je velikokrat prisotna psihološka 

vloga znamke, zato govorimo o imidžu znamke, ker bistveno prispeva k večji prodaji izdelka. 

Izdelki svetovno znanih znamk (npr. Coca Cola, Mcdonalds) veliko hitreje pridobivajo 

potrošnike kot izdelki, ki niso svetovno znani (Devetak 2007, 302–304). 

Blagovna znamka se razlikuje od patenta in avtorske pravice, saj imata slednja določen rok 

trajanja, blagovna znamka pa je predvsem obljuba proizvajalca oziroma prodajalca, da bo svoj 

izdelek oziroma storitev dosledno ponujal kupcem, da bodo od njega imeli korist. Blagovne 

znamke, ki so najboljše, tudi jamčijo za svojo kakovost. Blagovna znamka lahko sporoča šest 

pomenov (Kotler 1998, 444–445): 

 lastnosti: npr. Mercedes ima znane lastnosti, kot so, da so avtomobili dragi, dobro 

zasnovani, dobro izdelani, prestižni, hitri, udobni, ohranjajo visoko ceno pri prodaji in 

podobno. Te lastnosti, ki so svetovno znane, zelo pripomorejo k dobri prodaji avtomobilov 

te znamke; 

 koristi: kupci ne kupujejo lastnosti ampak koristi. Lastnost trajen je prenesena v korist, kot 

na primer, če je avto trajen, to pomeni, da nam ne bo treba kupiti novega avtomobila na 

vsaka tri leta; 

 vrednote: blagovna znamka nam pove tudi nekaj o vrednotah proizvajalca. Pomembne 

vrednote pri Mercedesu so zmogljivost, prestiž, varnost idr. Proizvajalec mora le najti 

kupce avtomobilov, ki so jim pomembne tudi te vrednote; 

 kultura: blagovna znamka nam predstavlja določeno kulturo, tako kot Mercedes na primer 

germansko kulturo: učinkovit, organiziran, kakovosten; 

 osebnost: blagovna znamka lahko nakaže tudi neko osebo, prevzame lahko osebnost 

resnične osebe, živali ali predmeta; 

 uporabnik: blagovna znamka nam kaže, kak porabnik kupuje in uporablja izdelek. 
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Identiteta blagovne znamke je njena predstavitev, zlasti z notranjega vidika. Na identiteto 

izdelka imajo velik vpliv managerji, skrbniki znamke in tudi vsi zaposleni, ki skrbijo za njeno 

uveljavitev na trgu. Kot gradnika identitete blagovne znamke sta zelo pomembna tudi njen 

videz in zgodba, ki opozarja na edinstveno pozicijo blagovne znamke. Ustrezni vidni simboli 

so lahko v pomoč, kako zgodbo približati potencialnim porabnikom. Vidna identiteta blagovne 

znamke mora odražati njene ključne značilnosti in jo s tem narediti vidno. K vidni identiteti 

blagovne znamke prištevamo ime, logotip oziroma simbol, slogan in domeno, torej tisto, kar je 

širši javnosti vedno na očeh (Konečnik Ruzzier 2011, 160–167). 

Uveljavljanje blagovne znamke se začne z opredeljevanjem oziroma pojasnjevanjem pomena 

blagovne znamke in z opredelitvijo njenih ciljev, nato sledi izbira primernega imena. Zadnji 

korak, preden pride blagovna znamka v veljavo, je prijava nove blagovne znamke pri Urad RS 

za varstvo intelektualne lastnine, na koncu sledi še promocija (Devetak 2007, 304). 
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4 NARAVNA KOZMETIKA 

Kozmetika je ime za vse snovi, ki se uporabljajo za izboljševanje videza ali vonja človeka. 

Proizvodnja kozmetike je danes v rokah manjšega števila multinacionalk, ki so bile 

ustanovljene že v 20. stoletju, ko se je industrija kozmetike začela intenzivneje razvijati 

(Wikipedija b. l.). 

4.1 Opredelitev naravne kozmetike 

Človek se danes vedno bolj zaveda, kako pomembna sta njegovo zdravje in povezanost z 

naravo. Tako kot postajamo posamezniki vedno bolj ekološko osveščeni, tako postaja tudi naša 

skrb za zdrav način življenja ter hkrati za naše telo vedno bolj naravi naklonjena. Ob tem 

narašča uporaba naravnih sestavin in sestavin rastlinskega izvora v kozmetiki. Naravna 

kozmetika mora biti pridelana iz stoodstotno naravnih sestavin, kot so na primer razna olja in 

izvlečki iz semen, stebel, cvetov, korenin in listov. Naravne kozmetike se nikakor ne sme 

testirati na živalih. Naravna kozmetika za uporabo v zdravstvu mora biti po določilih nemškega 

ministrstva za zdravstvo pridobljena iz popolnoma naravnih sestavin živalskega, rastlinskega 

ali mineralnega izvora oziroma njihovih zmesi brez kakršnih koli kemičnih sprememb. 

Pomembno je, da se pri pridobivanju sestavin v čim manjši meri obremenjuje okolje (Škraba 

2011). 

Ljudje se vedno bolj zavedamo, da je naš organizem del narave, zato veliko lažje sprejema 

naravne snovi od umetno izdelanih. Ljudje so uporabljali in še vedno uporabljajo v kozmetiki 

snovi, ki so škodljive za zdravje človeka in tudi za okolje. Tega se zaveda vedno več ljudi, zato 

prihaja trend naravne kozmetike vedno bolj v ospredje. In to je opaziti tudi v industriji 

kozmetičnih proizvodov (Calameo b. l.). 

Ljudje se zatekamo k naravni kozmetiki prav zaradi nevarnosti, ki jih prinašajo sintetični 

izdelki. Kozmetični izdelek je lahko označen kot naraven, že če vsebuje le en odstotek naravnih 

sestavin. Prav zaradi tega je uporaba sintetičnih sestavin v kozmetični industriji še vedno v 

porastu, kar se dobro kaže v potrošnikovi zmedi o tem, kaj je naravno in kaj ni (Hribar 2015). 

V grobem lahko kozmetiko razdelimo na klasično oziroma konvencionalno in naravno. Pri 

določitvi, ali je izdelek naraven, imajo poglavitno vlogo sestavine in njihov izvor. Ker so se na 

trgu naravnih kozmetičnih izdelkov začele dogajati zlorabe pri predstavljanju kozmetike kot 

naravne, čeprav ni bila, so uvedli certifikate. Izdelki, ki so resnično vsebovali le naravne 

sestavine, so dobili certifikat, ki jih je ločeval od izdelkov iz sintetičnih sestavin. Naravne 

kozmetične izdelke delimo na naravne, organske in biološke (Kestenbaum 2018). 
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Slika 5: Najbolj znani certifikati za naravno kozmetiko 

Viri: Fajfar 2018. 

4.2 Zgodovina naravne kozmetike 

Človek je bil od nekdaj povezan z naravo in z zelišči. Že najstarejše civilizacije so poznale 

zdravilno moč, ki jo imajo zelišča. Prvi arheološki dokazi o uporabi kozmetike segajo v obdobje 

Starega Egipta, to je 4000 pr. n. št. Uporabljali so dišave v obliki mazil, različna rastlinska 

barvila za ustnice in temnenje oči, soli za kopanje in različna depilacijska sredstva. Rimljani so 

pozneje kozmetiko prevzeli od Egipčanov. Začeli so jo izdelovati v večjih količinah in 

prodajati, saj so že takrat ugotovili, da se da s prodajo kozmetike dobro zaslužiti. Dišave na 

alkoholni osnovi so v Evropo prišle v 13. stoletju. V 17. stoletju so Francozi, ki so še danes 

najbolj znani po vrhunskih dišavah, začeli razvijati nove vonje. Takrat je bilo to početje zelo 

neekonomično, saj je bilo treba za zelo malo količino dišave uporabiti veliko cvetja, sadja, 

koreninic in drugih naravnih virov, ki so dajali aromo. Taka pridelava dišav je trajala 200 let, 

dokler niso s kemično obdelavo zelo pospešili proizvodnje dišav (Vidmar 2006). Hiter razvoj 

kozmetične industrije se je začel ob koncu 19. stoletja. Od takrat je kozmetična industrija 

vključno s kemijo in sintetičnimi izdelki strmo rastla, dokler se ljudje nismo spet začeli zavedati 

pomembnosti naravnih izdelkov. Že sredi devetdesetih let 20. stoletja je več kot 25 odstotkov 

potrošnikov dajalo prednost naravnim kozmetičnim izdelkom pred konvencionalnimi (Selič, 

Sivka in Štefanič 2007). 
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Slika 6: Začetki izdelave naravne kozmetike 

Vir: GEP-ART b. l.  

4.3 Svetovni trg naravne kozmetike 

Kozmetična industrija je izredno pomembna za gospodarstvo. Svetovni trg kozmetike izredno 

hitro raste, s tem pa raste tudi trg naravne kozmetike. Že od leta 1997 prodaja kozmetičnih 

izdelkov strmo raste po vsem svetu, najbolj pa izstopa prodaja v Evropi. V Evropi je do leta 

2001 prodaja kozmetike zrastla za 6,6 odstotka letno in se s tem uvrstila med vodilne na 

svetovni ravni kozmetične prodaje. 

Vedno večja konkurenca se pojavlja na trgu naravne kozmetike, saj je leta 2010 na trg prišlo 

skoraj deset odstotkov novih kozmetičnih izdelkov, ki niso vsebovali parabenov. Po podatkih 

iz raziskave, izvedene leta 2010, je jasno, da je že takrat več kot 35 odstotkov ljudi iskalo 

naravne kozmetične izdelke. Še več, 54 odstotkov ljudi je pozornih na naravne in organske 

sestavine pri nakupu kozmetičnih izdelkov (Štante 2015). 

Po zadnjih raziskavah leta 2018 napovedujejo, da bo rast naravne kozmetike vsako leto zrastla 

za 12 do 15 odstotkov vse do leta 2023. V zadnjem času so v ospredju družbena omrežja, ki 

imajo na potrošnike zelo velik vpliv. Družbeno ozaveščeni potrošniki so nova gonilna sila tržnih 

trendov. Družbena omrežja so ključna za spremembo povpraševanja potrošnikov. Močan vpliv 

na potrošnikovo povpraševanje imajo zvezdniki in vplivneži, ki objavljajo vsebine, s katerimi 

nagovarjajo potrošnike k nakupu izdelka (McKeon 2019). 

4.4 Aktualni razvojni trendi na trgu naravne kozmetike 

Že iz zgodovine je znano, kaj vse smo ljudje pripravljeni nanesti na svojo kožo, zgolj da 

zadovoljimo lepotne ideale določenega obdobja. V veliki količini kozmetičnih izdelkov so 

mnoge kemikalije, ki se primerno ne razgradijo in končajo v okolju kot nepravilno odvrženi 
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odpadki, v kanalizaciji, odtokih ali drugje. Skozi naravni habitat nato preidejo na živali in skozi 

prehranjevalno verigo na koncu pristanejo na naših krožnikih. Zaradi takšnih in podobnih vse 

pogostejših težav so se ljudje odločili ukrepati (Celec 2009). 

V prejšnjem stoletju, v dobi industrializacije, se je proizvodnja kozmetike iz umetnih sestavin 

drastično širila, kljub temu da je puščala katastrofalne posledice. Vzrok za to je bil razvoj na 

področju kemije. 

Ljudje so že v preteklosti posegali po sestavinah, ki so jih našli v svojem naravnem okolju. 

Vsaka kultura je imela in še vedno ima svoje naravne alternative umetnim kozmetičnim 

izdelkom. Tovrstne naravne alternative so danes vedno pogostejše. Da štejemo izdelek za 

kakovosten, je treba veliko več, kot le visoka cena izdelka, kot je to veljalo včasih. Trend 

vračanja k naravi v sodobni družbi je vedno večji, kar se zelo dobro kaže tudi v kozmetični 

industriji. Zatekanje ljudi k naravni kozmetiki iz leta v leto raste, s tem pa tudi njena ponudba. 

Konkurenca na trgu naravne kozmetike je vedno večja, zato je za podjetja pomembna njihova 

drugačnost (NPI 2018). 
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5 PREDSTAVITEV ITALIJANSKEGA PODJETJA BOTTEGA VERDE 

Bottega Verde izhaja iz Italije, natančneje iz majhnega toskanskega mesta Pienza, ki se nahaja 

med Firencami in Sieno. Mesto Pienza je znano po svojem naravnem bogastvu, umetnosti in 

po kulturi. Dvorec Massaini, kjer naj bi se zgodba začela, je simbol znamke Bottega Verde. 

Dvorec je čudoviti grad na toskanskem podeželju, ki daje navdih za uporabo večine naravnih 

sestavin v izdelkih Bottega Verde (Uniks b. l.). 

Podjetje je odprlo svoja vrata leta 1972, sprva kot mala trgovina z zelišči, kmalu za tem pa so 

začeli proizvajati in prodajati lastno naravno kozmetiko. Leta 1996 se odpre prva trgovina 

Bottega Verde zgolj z izdelki naravne kozmetike. Danes je po vsej Italiji odprtih že več kot 400 

poslovalnic Bottega Verde in več kot 50 poslovalnic po svetu.  

Leta 2000 uvedejo spletno nakupovanje izdelkov Bottega Verde in danes so na tem področju 

vodilni. Lahko se pohvalijo z mnogimi nominacijami in priznanji s področja prodaje po spletu.  

Leta 2010 Bottega Verde postane številka ena naravne kozmetike v Italiji (Bottega Verde b. 

l.a). 

 

Slika 7: Palazzo Massaini, Toscana 

Vir: Orvieto Viva b. l. 

5.1 Poslovanje podjetja 

Bottega Verde za svoje izdelke skrbno izbira in ustvarja formule, ki so plod sinergije med 

znanostjo in naravo. Izdelke ustvarjajo kvalificirani in izobraženi ljudje v laboratorijih Bottega 

Verde. Izdelek, kot je na primer krema za obraz, se lahko v laboratoriju razvija tudi po več let, 

saj uporabljajo več kot 300 različnih naravnih sestavin z različnih območij, hkrati pa je treba 

skrbeti, da se ohrani njihova učinkovitost. Med najbolj poznanimi sestavinami Bottega Verde 

so olje grozdnih pečk rdečega grozdja s kmetije Massaini, olivno olje in med iz Sredozmlja, 
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arganovo olje, karitejevo maslo iz Afrike in najbolj znano olje, olje čilinske vrtnice iz Čila. 

Tradicija in kakovost sta prednost blagovne znamke. Ponudbo edinstvenih izdelkov na področju 

nege telesa in lepote, ki ustrezajo potrebam vsake ženske, pa omogočajo domišljija in inovacije 

(Bottega Verde b. l.a). 

Za Bottega Verde je zelo pomembno, kar je navedeno v nadaljevanju (InfoSlovenija b. l.). 

 Narava je na prvem mestu. 

 Ekskluzivni patenti in inovacije, ki so plod lastnega znanja. 

 Lastna proizvodnja, ki sledi najnovejšim in najstrožjim kriterijem na tem področju. 

 Vsak proces je strogo kontroliran in certificiran s sistemom ISO 9002. 

 Velik poudarek je na kvaliteti izdelkov in zadovoljstvu svojih strank. 

 Vse naravne aktivne sestavine in formule Bottega Verde niso bile nikoli testirane na 

živalih. 

 Bottega Verde posluje na okolju prijazen način in spoštuje naravo. 

Proizvodi Bottega Verde so namenjeni predvsem ženskam, ki so ljubiteljice naravne kozmetike, 

tistim, ki rade skrbijo za nego svojega telesa, poleg tega dajejo poudarek na kakovost 

kozmetičnega izdelka in na njegove naravne sestavine. Kljub širokemu in pestremu naboru 

izdelkov, ki jih Bottega Verde že ponuja, vsako leto na prodajne police postavijo okoli 100 

novih izdelkov. Trenutno se Bottega Verde lahko pohvali s približno 800 različnimi izdelki 

(Uniks b. l.). 

Sortiman izdelkov, ki jih ponuja znamka Bottega Verde (InfoSlovenija b. l.): 

 izdelki za nego telesa, 

 izdelki za nego telesa in stopal, 

 ličila (30 odstotkov celotne ponudbe), 

 izdelki za nego las, 

 izdelki za zaščito pred soncem, 

 izdelki za moške, 

 izdelki za otroke, 

 izdelki za dom, 

 dišave. 

Ključni cilj podjetja Bottega Verde je zagotavljanje funkcionalnosti svojih izdelkov s 

konkurenčnimi cenami za končne kupce ter zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov. Izdelki 

Bottega Verde se cenovno uvrščajo med izdelke prestižnih blagovnih znamk in izdelke nižje 

cenovnih blagovnih znamk v marketih in drogerijah (Bottega Verde b. l.b). 
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Slika 8: Logotip Bottega Verde 

Vir: Orvieto Viva b. l. 

5.2 Marketinška strategija podjetja 

Marketinška strategija se v podjetju uporablja predvsem za iskanje najboljše poti do uresničitve 

zastavljenih ciljev. Vukasovič (2013, 314) navaja, da je bistvo strategije trženja po mnenju 

ciljnih skupin »biti boljši in drugačen od konkurentov in to pri tistih značilnostih, ki so za ciljno 

skupino pomembne«. 

Podjetje Bottega Verde na trgu posluje že 47 let in vsako leto raste, kar kaže, da je znamka 

uveljavljena in uspešna. Podjetje ima za svojo blagovno znamko izbrane marketinške strategije 

in svoj ciljni trg. Svojo ponudbo prilagaja glede na letne čase. Pozno jeseni, okoli sredine 

novembra pridejo v ponudbo darilni paketi, ki so zelo prodajni v obdobju decembra. Če se 

darilni paketi ne prodajo v celoti v zimskem času, ostane manjša količina teh še vedno v ponudbi 

za razna darila skozi vse leto. Po koncu zime pridejo na prodajne police poletne linije izdelkov 

z bolj svežimi vonji. V začetku maja ponudbo popestrijo še izdelki iz sončne linije, ki so nujni 

za vsakega posameznika, ki se odpravi na morje (Bottega Verde b. l.b). 

Marketinška strategija podjetja Bottega Verde ni takšna kot strategije večine drugih podjetij na 

trgu. Znamko Bottega Verde so zgradili na osnovi osebne prodaje in trženja od ust do ust. 

Podjetje Bottega Verde ni nikoli vlagalo v oglaševalske kampanje, plakate (billborde), stike z 

javnostmi, dogodke (evente) itd. Glavna marketinška strategija podjetja je poslovanje z 

akcijskimi cenami. Ker podjetje skoraj nič ne investira v marketing, si lahko privošči akcijske 

cene večine izdelkov. Tak način poslovanja se je za znamko Bottega Verde izkazal kot zelo 

pozitiven, saj je prodaja že ves čas v porastu. V Italiji, od koder Bottega Verde izhaja, je razvito 

tudi to, da podjetje vsem svojim strankam, ki jih ima v registru, po pošti pošilja tako imenovane 

kupone hitrih popustov, ki jih lahko stranka vnovči le v roku nekaj dni. Tako podjetje ves čas 

privablja stranke v svoje trgovine. To se je v Italiji izkazalo za najbolj učinkovito in produktivno 

marketinško komuniciranje. Zelo učinkovit marketing izvajajo tudi na svoji spletni strani, saj 

je v Italiji spletna prodaja izdelkov Bottega Verde prav tako zelo razširjena (Bottega Verde b. 

l.b). 
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6 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA PODJETJA BOTTEGA VERDE NA SLOVENSKEM TRGU 

V empiričnem delu raziskave smo predstavili izbrano podjetje. Naredili smo raziskavo o 

strategiji marketinškega komuniciranja izbranega podjetja in dobljene rezultate analizirali. Prav 

tako smo v empiričnem delu predstavili predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

6.1 Predstavitev podjetja UNIKS, d. o. o. 

Uniks, d. o. o., je podjetje, ki je svojo pot začelo leta 2013 v Sloveniji. Ustanovil ga je par, Maja 

Erman in Sebastjan Komac. Podjetje je v standardni klasifikaciji dejavnosti zabeleženo kot 

podjetje za inženiring, trženje in iskanje poslovnih priložnosti. Ključne poslovne aktivnosti 

podjetja so trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z naravno kozmetiko, njihovi 

pretežni dejavnosti pa sta uvoz in trgovina na drobno. 

Z letom ustanovitve podjetja je podjetje Uniks, d. o. o., začelo sodelovati z italijanskim 

podjetjem Bottega Verde v franšiznem modelu poslovanja. Slovensko podjetje je odkupilo od 

italijanskega zastopništvo za blagovno znamko Bottega Verde za slovenski trg. Podjetje je od 

takrat na slovenskem trgu odprlo sedem poslovalnic in eno v Avstriji (Uniks b. l.). 

Maja Erman in Sebastjan Komac sta s prodajo začela v Ljubljani, v City parku na stojnici v 

decembrskem času. Prva trgovina je bila odprta leto dni pozneje v BTC-ju. Naslednjo trgovino 

so odprli v Supernovi na Rudniku v Ljubljani, nato sta bili v zelo kratkem časovnem obdobju 

odprti dve trgovini, ena v središču Ljubljane in ena v središču Maribora. V zadnjem letu so 

odprli še tri nove poslovalnice, in sicer v nakupovalnem središču v Domžalah, v City parku v 

Ljubljani in prvo poslovalnico v tujini, v Gradcu v Avstriji. 

Podjetje Uniks, d. o. o., je srednje veliko podjetje, ki ima trenutno redno zaposlenih več kot 15 

ljudi in več kot 15 študentov. V podjetju so zaposlene večinoma ženske, saj je delo primerno 

za ženske. Vsaka poslovalnica ima svojo vodjo poslovalnice, strokovne svetovalke naravne 

kozmetike in študentke za pomoč pri prodaji (Uniks b. l.). 

Podjetje velik poudarek daje prav na svoje zaposlene, predvsem na svoje svetovalke v 

trgovinah. Ker trgu ponuja naravno kozmetiko, morajo biti vse svetovalke primerno izobražene, 

da lahko pravilno in le najbolje svetujejo vsaki stranki posebej. Vsaka od svetovalk, preden 

začne z delom, prejme gradivo o izdelkih. Od nje se pričakuje, da se gradivo nauči, da bo lahko 

pozneje svetovala strankam prav tisto, kar potrebujejo. Pomembno je, da vsako stranko vljudno 

pozdravi, pristopi do nje in ji čim bolj strokovno pomaga. Stranka je vedno na prvem mestu. 

Ker tako veliko dajejo na znanje svojih svetovalk, jih enkrat letno podjetje pošlje na 

izobraževanje v Milano, kjer iz prve roke izvedo vse, kar jih zanima o izdelkih, in vse o 

novostih, ki bodo prišle na trg v naslednjem letu (Uniks b. l.). 
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Podjetje želi na slovenskem trgu doseči prepoznavnost kot kakovostna in hkrati vsem dostopna 

naravna kozmetika. Odpreti želi poslovalnice v vseh večjih mestih po Sloveniji. Cilj podjetja je 

vsaki stranki predstaviti naravno kozmetiko Bottega Verde in si s tem zagotoviti, da se bodo 

dobre besede širile od ust do ust, saj verjamejo, da je to najboljša in najbolj učinkovita reklama 

do sedaj. 

6.2 Raziskava o strategiji marketinškega komuniciranja izbranega podjetja na 

slovenskem trgu 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja. 

Intervju smo izvedli z namenom, da odgovorimo na raziskovalno vprašanje: Kakšno strategijo 

marketinškega komuniciranja izvaja italijansko podjetje Bottega Verde na slovenskem trgu? 

Intervju smo opravili z Majo Erman in Sebastjanom Komacem iz podjetja Uniks, d. o. o. Maja 

Erman ima v podjetju funkcijo vodje financ in razvoja, medtem ko je Sebastjan Komac direktor 

podjetja. 

Majo Erman smo vprašali, kdaj in zakaj sta se odločila za sodelovanje z italijanskim podjetjem 

Bottega Verde. Odgovorila je: »Pot naju je peljala do kozmetike precej naključno. Sebastjan je 

šel na svojo pot, ker je bil v službi, v kateri je prej delal, zelo nezadovoljen in predvsem ni videl 

možnosti, da se tam izkaže. Najprej je začel prodajati računalniško opremo, pomagati v prodaji 

pri prijateljih, saj je bil od nekdaj zelo dober pri prodaji in s strankami. Jaz sem kot finančnik 

sodelovala s Poslovnimi angeli. Tam sem pomagala s svojim svetovanjem, hkrati pa sem iskala 

poslovne priložnosti. Želela sva se pridružiti kakšnemu start-up, ki bi mu s svojim znanjem in 

vložkom pomagala. Počasi pa sva spoznala, da imajo podjetniki na splošno zelo veliko težavo 

s sodelovanjem in da jim pri iskanju najboljših rešitev velikokrat nagaja njihov ego. Se pravi, 

raje so delali izgube in ostali brez denarja, kot da bi jim idejo pomagali drugi spraviti v realnost 

in bi vsi skupaj imeli od tega največ. Zato sva se odločila, da greva na pot sama. Skozi analizo 

različnih poslov sem spoznala, da je na trgu v Sloveniji za kozmetiko še prostor, če se stvari 

lotiš prav. Zato sva se odločila poiskati blagovno znamko, ki je v Sloveniji še ni. Za iskanje 

blagovne znamke v Italiji pa sva se odločila, ker nama je zelo blizu, sploh Sebastjanu, ki je bil 

kot kolesar veliko tam in je tudi odličen v italijanščini. Sama pravim, da je kar malo Italijana v 

njem, zato sem verjela, da bo najlažje tam spoznal podjetje, v katerem bodo videli v njem 

priložnost. Po večeru s stricem googlom pa sva ugotovila, da je Bottega Verde znamka, ki je v 

Sloveniji še ni, hkrati pa, da jo ljudje zelo pohvalijo. Naslednji dan smo bili že dogovorjeni za 

sestanek.« 

Nato smo oba vprašali, zakaj sta se odločila za sodelovanje prav s tem podjetjem. Odgovorila 

sta: »Po sestanku z njimi sva se odpravila še na sejem, tako da sva spoznala malo širši krog 

potencialnih partnerjev. Hitro sva spoznala, da pri Bottega Verde najbolj cenijo enake stvari 

kot midva. Predvsem pa smo si bili blizu, ker sva želela dostopno kakovostno blagovno znamko 
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približati širšemu krogu ljudi. Nisva iskala luksuznih brendov, ker v njihove politike ne 

verjameva. Hkrati naju je navdušil njihov predstavnik. Zaupanje je bilo takoj vzpostavljeno in 

– kot se je pozneje izkazalo – več kot upravičeno. Res je velik človek.«  

Vprašali smo ju, kdo finančno podpira aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetja 

Bottega Verde; podjetje Uniks, d. o. o., Bottega Verde v Italiji ali oboji skupaj oziroma vsak v 

svoji državi. Odgovorila sta: »Oni financirajo in vodijo celotno strategijo, kar se tiče snovanja 

marketinških orodij, kampanj in izgleda blagovne znamke. Tu moramo v celoti upoštevati in 

uporabljati materiale, ki nam jih pripravijo. S tem da potem dejanski prevod teh in tudi uporabo 

financiramo mi (npr. tiskanje letakov itd.). Če imamo lastne ideje, pa morajo vse skozi njihovo 

odobritev, njihovo financiranje pa je potem na naši strani.« 

V nadaljevanju smo Sebastjana Komaca in Majo Erman vprašali, kako načrtujejo aktivnosti 

marketinškega komuniciranja za izdelke podjetja Bottega Verde v Sloveniji? Na to vprašanje 

sta odgovorila: »Bottega Verde Italija pripravi mesečni cenik in načrt akcij. Mi jih potem 

prilagodimo za naš trg. Sem pa tja kakšno dodamo. Mi predvsem lokalno nadgrajujemo 

aktivnosti v smeri prodajnih pristopov. Tu imamo najbolj proste roke.« 

Naslednje vprašanje, ki smo jima ga zastavili, se je glasilo, kako načrtujejo aktivnosti 

marketinškega komuniciranja za izdelke podjetja Bottega Verde v Italiji? Odgovorila sta: »Mi 

kot njihovi izvozni partnerji v osnovi sledimo temu, kar oni načrtujejo v Italiji. Razlika je 

predvsem v tem, da mi ne implementiramo vseh njihovih akcij oziroma jih tudi oni ne želijo 

izvajati drugod po svetu, ker je pač njihova prisotnost v Italiji le specifična in tudi dopušča več 

manevrskega prostora za različne aktivnosti. Oni se pri načrtovanju komuniciranja predvsem 

ozirajo na sezonska nihanja in na lansiranje novosti. Načrtovanje marketinških aktivnosti gre z 

roko v roki z načrtovanjem novih proizvodov.« 

Nato smo ju vprašali, katere ključne vsebine pri aktivnostih marketinškega komuniciranja 

poudarja podjetje Bottega Verde. Povedala sta, da »velik poudarek dajejo na znižanje cen 

izdelkov. Pravzaprav imajo oziroma imamo takšen način poslovanja. Smo mnenja, da se z 

znižanimi izdelki lažje približamo vsaki stranki, da izdelek stestira, potem pa izdelki govorijo 

sami zase. Poleg tega podjetje vedno znova izdaja na trg nove izdelke, ki so vsakič bolj in bolj 

naravni. Podjetje Bottega Verde največji poudarek v aktivnostih marketinškega komuniciranja 

daje prav svetovalkam v trgovinah.« 

Vprašali smo ju, kako aktivnosti marketinškega komuniciranja (oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, osebna prodaja, predstavitve izdelkov, odnosi z javnostmi) potekajo v slovenskem 

podjetju Uniks, d. o. o. Odgovorila sta: »V splošno oglaševanje ne verjamemo. Je predvsem 

drago in ne podpiramo, da podjetja na eni strani velike budgete namenjajo temu, medtem ko na 

drugi strani pustijo, da je poklic prodajalke na tako nizki ravni. Pozabljamo na medsebojne 

odnose – dneva nam jumbo plakat ne more nikoli tako polepšati kot prijazna prodajalka. Zato 

so naš največji zaklad prodajne svetovalke. Edino one lahko strankam povedo oziroma 
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svetujejo, zakaj in katere naše izdelke naj uporabijo, saj verjamemo, da si moraš najprej izboriti 

priložnost prisluhniti stranki. Kar se tiče odnosov z javnostmi in oglaševanja: tu se edino ob 

različnih priložnostih odzovemo na različna vabila, ko nas povabijo na dogodke. Radi jim 

pomagamo z darili za njihove udeležence in podobno. Na ta način naši izdelki pridejo v roke 

različnih ljudi, in to je za nas najpomembnejše. Izdelki govorijo sami zase.« 

V nadaljevanju smo ju vprašali, ali je Uniks, d. o. o., lahko samostojni sponzor za izdelke 

blagovne znamke Bottega Verde ali je potrebna končna odobritev italijanskega podjetja, 

oziroma ali so pri tem neodvisni ali morajo slediti navodilom italijanskega podjetja. Sledil je 

odgovor: »Lahko smo samostojni sponzor – te aktivnosti financiramo sami. Uporabimo pa 

lahko materiale, ki jih predhodno odobrijo v Italiji.« 

Vprašali smo ju, kako je s promocijskimi materiali (plakati, katalogi, letaki), kdo jih pripravlja, 

kdaj in kako. Odgovorila sta: »Oni pripravljajo design in osnovno komuniciranje, mi pa potem 

lokaliziramo. Vse je pripravljeno za en mesec naprej glede na prodajne akcije.« 

Vprašali smo ju tudi, kako se odločijo, kje bo na primer bo visel plakat, kakšen plakat pripraviti, 

komu deliti letake. Na to vprašanje sta nam odgovorila: »Imamo standardni pristop, ki se ne 

spreminja veliko. Vsi materiali so po večini namenjeni izključno uporabi v trgovinah in 

trgovskih središčih. Služijo kot podpora izvajanju aktivnosti v trgovini. Drugje se ne 

oglašujemo.« 

Vprašali smo ju tudi, kateri so uporabljeni elementi marketinškega komuniciranja in zakaj ti. 

Odgovorila sta nam: »Glavni element marketinškega komuniciranja pri nas je zagotovo 

pospeševanje prodaje. Na ta element ciljamo že od začetka v največji meri, zato vedno iščemo 

kolektiv, ki ima željo po uspehu ter znanju, delavke, ki so komunikativne, samozavestne, 

karizmatične in pridne. Da dosežemo res dobro pospeševanje prodaje, je zagotovo potrebno 

stalno motiviranje delavcev. To v največji meri dosegamo z boljšimi plačami, saj so delavke 

plačane po nagrajevalnem sistemu, kar se že od začetka kaže kot zelo dober motivator. Poleg 

tega, da jih nagrajujemo z boljšimi plačami, jih tudi z raznoraznimi izleti. Kar pa je 

najpomembnejše, je to, da ko podjetje raste, rastemo z njim vsi. Torej se vsi zaposleni zavedajo, 

da smo hitrorastoče podjetje in da imajo veliko možnosti za napredovanje.« 

Nato nas je zanimalo, kako podjetje oglašuje svojo blagovno znamko in kaj pri tem poudarja? 

Maja Erman nam je odgovorila:« Blagovne znamke prav posebej ne oglašujemo. V sklopu 

odpiranja v trgovskih središčih se potrudimo, da smo navedeni v vseh njihovih materialih in da 

se blagovna znamka pojavlja povsod na vidnih mestih v središčih. Prisotni smo tudi na 

družbenih omrežjih. Pri tem poudarjamo, da gre za izredno kakovostno naravno kozmetiko iz 

Italije, ki ima dolgoletno tradicijo v razvijanju najboljših proizvodov in ki je dostopna širši 

množici.« 
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Nato smo Ermanovo smo vprašali, ali pri aktivnostih marketinškega komuniciranja uporabljajo 

tudi digitalno marketinško komuniciranje in sodobna družbena omrežja. Nato, kakšni so učinki 

pri uporabi marketinga na družbenih omrežjih in ali imajo osebo, ki skrbi le za objave na njih. 

Povedala je: »Na tem področju smo še dokaj novi. Začeli smo s prisotnostjo na facebooku in 

instagramu, predvsem zato, ker je bilo to neke vrste nujno zlo. Počasi se sedaj začenjamo učiti, 

kako to uporabiti za pospeševanje prodaje. Nismo pa še popolnoma prepričani, da bodo prodajni 

rezultati boljši na račun tega. Menimo, da je to bolj podporno orodje, orodje za širjenje 

informacij in ne orodje, ki bi stranke dejansko res pripeljalo v trgovino. Vsaj ne masovno. Zato 

trenutno temu več sredstev še ne namenjamo, ker je to zelo dolgotrajen proces. Hkrati pa je 

trenutno z našega vidika na tem področju popolna poplava – vsi so tam, ljudje pa zavedeni na 

1001 način, saj še ni pravila, komu in kaj gre dejansko na teh omrežjih zaupati.« 

Zanimalo nas je tudi, katera marketinška orodja so se pri prodaji najbolj obrestovala in katera 

najmanj. Oba sta odgovorila: »Vsa orodja, kjer lahko vidimo neposredni odziv stranke, se nam 

najbolje obrestujejo. Tam, kjer je posredi veliko dejavnikov, da je na primer oglas sploh viden, 

zaznan ipd., je uspeh relativno majhen.« 

Nato smo Sebastjana Komaca vprašali, kakšna je strategija marketinškega komuniciranja 

podjetja Uniks, d. o. o., za izdelke podjetja Bottega Verde? Hitro in suvereno je odgovoril: 

»Naša strategija leži v izdelkih samih. Čim več ljudem približati našo kozmetiko prek širjenja 

prodajne mreže naših poslovalnic.« 

Nato smo ponovno oba vprašali, kakšno strategijo marketinškega komuniciranja izvaja 

italijansko podjetje Bottega Verde na slovenskem trgu? Odgovorila sta z nasmeškom na obrazu: 

»Oni je ne izvajajo neposredno – razen prek tega, da so za poslovanje v Sloveniji izbrali 

najboljšega partnerja.« 

Tudi zadnje vprašanje smo namenili obema sogovornikoma, in sicer nas je zanimalo, kako 

ocenjujejo bodoči razvoj poslovnega sodelovanja obeh podjetij, še posebej na področju 

aktivnosti marketinškega komuniciranja. Odgovorila sta nam: »Za trenutno rast slovenskega 

podjetja imamo z njihove strani zadostno podporo, predvsem pa cenimo njihov trud, ki ga 

vlagajo v razvoj blagovne znamke, in to je za nas najpomembnejši del. Bomo pa v prihodnosti 

z veliko verjetnostjo predvsem marsikatero aktivnost več kreirali skupaj, saj v nas vidijo model, 

ki ga želijo vzpostaviti tudi v drugih državah. Pri tem gre za učenje in izmenjavo izkušenj vedno 

bolj v obe smeri.« 

6.3 Analiza rezultatov raziskovanja 

Za vsa franšizna podjetja je značilno, da so odvisna od svojega franšizodajalca. Enako velja 

tudi za podjetje Uniks, d. o. o., saj je odvisno od italijanskega podjetja Bottega Verde. To 
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ugotavljamo tudi glede na izvedeni intervju, saj mora vse večje aktivnosti odobriti matično, 

italijansko podjetje. 

Poglavitni način komunikacije s potrošniki, ki ga podjetje Uniks, d. o. o., izvaja na trgu, je 

pospeševanje prodaje. Največ pozornosti namenijo prav temu elementu. Poleg tega pogosto 

pripravljajo razne dogodke z brezplačnim testom kože ali z ličenjem, s čimer vedno znova 

privabljajo nove stranke. Poleg tega podjetje stranke vedno razvaja z darili ob nakupih, kar jih 

vedno znova pripelje nazaj v trgovine Bottega Verde. V zadnjem času se nekoliko več 

posvečajo tudi družbenim omrežjem, saj se zavedajo, da je oglaševanje prav na družbenih 

omrežjih zelo močno promocijsko orodje, predvsem pri mlajši populaciji. 

6.4 Ugotovitve raziskovanja 

V drugem delu raziskovalne naloge smo se posvetili kvalitativni raziskavi, ki smo jo izvedli v 

obliki polstrukturiranega intervjuja. Intervju smo izvedli z lastnikom in direktorjem podjetja 

Uniks, d. o. o., Sebastjanom Komacem in s finančno vodjo Majo Erman. Podjetje Uniks, 

d. o. o., na slovenskem trgu v obliki franšiznega modela predstavlja italijansko podjetje Bottega 

Verde. 

Ugotovili smo, da je podjetje Uniks, d. o. o., zelo odvisno od italijanskega podjetja, kar je za 

franšizni model tudi značilno. Italijansko podjetje določa, kako bodo izgledale trgovine, kakšne 

bodo mesečne akcije, katere linije bodo v določenem mesecu v ospredju, kaj bo izpostavljeno 

na večjih panojih, ki stojijo v izložbah vseh njihovih trgovin. 

Podjetje Uniks, d. o. o., je še najbolj neodvisno od svojega franšizodajalca pri prodaji. To sta 

Sebastjan Komac in Maja Erman zelo dobro izkoristila in naredila velik korak naprej pri 

pospeševanju prodaje. Uvedla sta sistem nagrajevanja za pospeševanje prodaje, kar se je po 

vseh poslovalnicah v Sloveniji izkazalo za odlično. Kot najuspešnejša motivacija za prodajne 

svetovalke se je izkazala večja plača. Nagrajujejo jih tudi z raznimi potovanji. Da je v Sloveniji 

uveden odlični sistem pospeševanja prodaje, so opazili tudi Italijani, zato sta Komac in 

Ermanova postala ambasadorja poslovnega sistema, ki ga želi italijansko podjetje vzpostaviti 

povsod po svetu. 

Ker podjetje najbolj od vsega ceni svoje stranke, jih stalno razvaja. Vsak mesec ponuja ugodne 

akcijske cene določenih izdelkov, ob vsakem nakupu stranke nagradijo z raznimi 

promocijskimi darili in vsak mesec vsaka poslovalnica izvede brezplačni test kože ter 

brezplačno ličenje, da se stranke lahko pridejo v njihove trgovine sprostiti. Tudi na tak način 

pridobivajo strankino naklonjenost. 

Kot smo že navedli, je v slovenskem podjetju Uniks, d. o. o., glavni element marketinškega 

komuniciranja pospeševanje prodaje, ki ga opravljajo na visoki ravni in profesionalno. 
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6.5 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Podjetje Uniks, d. o. o., na slovenskem trgu uspešno posluje že osem let. Je hitrorastoče podjetje 

na področju naravne kozmetike. Prek franšiznega modela uspešno zastopa vodilno italijansko 

podjetje Bottega Verde, ki se ukvarja z naravno kozmetiko in ima skoraj petdesetletno tradicijo. 

Glavni v praksi uporabljeni element marketinškega komuniciranja slovenskega podjetja Uniks, 

d. o. o., je pospeševanje prodaje. Ta element podjetje izvaja zelo uspešno in profesionalno.  

Podjetje klasičnega marketinškega komuniciranja, kot so oglasni panoji, reklame itd., ne 

uporablja, saj so v podjetju menja, da niso pol toliko učinkoviti kot osebna prodaja. Povedali 

so nam, da družbenim omrežjem zaenkrat še ne namenjajo veliko pozornosti, a da se hkrati 

zavedajo, da je na družbenih omrežjih v večini že populacija ljudi in da marketing na teh 

omrežjih strmo raste. Na njih ni več prisotna le mlada populacija, kot je to bilo še ne dolgo 

nazaj, vedno več je starejših ljudi, ljudi srednjih let. Prav ti pa so ciljna populacija ljudi znamke 

Bottega Vedre. Menimo, da bi moralo slovensko podjetje Uniks, d. o. o., več pozornosti 

nameniti prav družbenim omrežjem, kot so facebook, instagram, snapchat. Pri tem bi morali 

spodbuditi svoje simpatične in karizmatične prodajne svetovalke, da iskreno delijo svoja 

mnenja o izdelkih. Z objavami, kako se naličiti za vsak dan, vsakodnevne nege kože in nege las 

bi zelo pritegnili populacijo žensk. Ljudje imajo radi iskrenost in prav ta bi ljudi pripeljala do 

trgovin Bottega Verde. Naprej bi svoje delo dobro opravile prodajne svetovalke, njim pa bi 

pomagali izdelki sami, saj njihova kakovost govori sama zase. 

Ker pa ljudje vedno več časa preživljajo ob brskanju po spletu, menimo, da bi bilo smiselno, da 

podjetje Uniks, d. o. o., ustvari spletno prodajo izdelkov. Ljudje postajajo vse bolj leni za 

nakupovanje po trgovinah, zato jim je lažje stvari kupovati po spletu. Italijansko podjetje se 

tega zaveda že nekaj let, zato zelo uspešno posluje tudi v spletni prodaji. Menimo, da bi bilo 

smiselno spletno prodajo uvesti tudi na slovenski trg, saj bi se ljudje nanjo hitro navadili.  

Zavedamo se, da podjetje Uniks, d. o. o., sodeluje z italijanskim podjetjem Bottega Verde v 

franšiznem modelu in da je v večini odvisno od tega podjetja. Vendar je pri oglaševanju na 

družbenih omrežjih in v zvezi s spletno prodajo neodvisno. Kot so to dobro izkoristili pri 

pospeševanju prodaje, menimo, da bi se jim splačalo to izkoristiti tudi pri pospeševanju prodaje 

po spletu in družbenih omrežjih. 
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7 SKLEP 

Naravna kozmetika ima tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji vedno večji pomen in tega se 

zaveda vedno več ljudi. Ljudje vedno več pozornosti namenjamo zdravju, zdravi prehrani in 

uporabi naravne kozmetike. Po kozmetiki posegamo vsakodnevno. Eden izmed razlogov za to 

je, da vsi poskušamo zadovoljiti lepotne ideale, ki nam jih vsiljuje družba. Samozavestnejši 

smo, če se počutimo lepe, in posledično tudi srečnejši. 

Tega se zavedajo tudi proizvajalci in ponudniki naravne kozmetike. Zato se konkurenca v 

panogi naravne kozmetike po vsem svetu povečuje. Za vsako podjetje posebej je zelo 

pomembno, da se z nečim razlikuje od poplave podobnih izdelkov. Za podjetje je pomembno, 

da svoje potrošnike stalno opominja o novostih, akcijah, posebnih izdajah itd. In pri tem je v 

ospredju pomembnost marketinškega komuniciranja. Prav s primernimi elementi 

marketinškega komuniciranja gradimo uspešnost blagovne znamke. 

V zaključni projektni nalogi smo proučili strategijo marketinškega komuniciranja v izbranem 

podjetju, v podjetju Uniks, d. o. o., ki na slovenskem trgu v franšiznem modelu predstavlja 

italijansko podjetje Bottega Verde. Izvedli smo polstrukturirani intervju z direktorjem podjetja 

Sebastjanom Komacem in finančno vodjo Majo Erman. 

V raziskavi smo ugotovili, da je podjetje na slovenskem trgu že več kot sedem let zelo uspešno 

in hitrorastoče podjetje. Glede na to, da podjetje na trgu nastopa v obliki franšiznega modela, 

ima precej manevrskega prostora, ko gre za oglaševanje. Italijansko podjetje določa videz 

trgovin, cene izdelkov in akcijske cene izdelkov. Slovensko podjetje lahko samo določa, katere 

elemente marketinškega komuniciranja bodo uporabili. Uniks, d. o. o., daje največji poudarek 

na profesionalno pospeševanje prodaje. Ta element se je v zadnjih sedmih letih izkazal za zelo 

učinkovitega na slovenskem trgu. 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki se glasi, kakšno strategijo marketinškega 

komuniciranja izvaja italijansko podjetje Bottega Verde na slovenskem trgu, lahko 

odgovorimo, da imajo v podjetju dobro načrtovano in tudi dobro izvajano strategijo 

marketinškega komuniciranja. Poudarjajo pomen elementa marketinškega komuniciranja 

pospeševanja prodaje z zniževanjem oziroma prilagajanjem cen svojih izdelkov. 

Velik poudarek dajejo na kakovost izdelkov, zato znamka Bottega Verde raste po vsem svetu. 

Slovensko podjetje poleg akcijskih cen daje velik poudarek še pospeševanju prodaje, saj so v 

tem podjetju mnenja, da lahko prav prodajna svetovalka najbolje prepriča stranko, da se izdelek 

splača poizkusiti. 

Za še boljše poslovanje slovenskega podjetja Uniks, d. o. o., bi svetovali, da več pozornosti 

posvetijo marketinškemu komuniciranju na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so v zadnjih 
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nekaj letih v velikem porastu. Podjetje bi se moralo zavedati, da se lahko na družbenih omrežjih 

ustvari dobra in brezplačna reklama. 

Glede na rezultate raziskave smo ugotovili, da obe podjetji, tako italijansko kot slovensko, na 

trgu zelo dobro poslujeta. Zelo dobro sodelujeta tudi med seboj, saj želi vsaka stran čim bolj 

uspešno opraviti svoje naloge. Slovensko podjetje uspešno komunicira izdelke Bottega Verde 

na slovenskem trgu in širi naprej zgodbo o naravni kozmetiki. Kupci zaznavajo znamko Bottega 

Verde kot zelo kakovostno in hkrati dostopno širšemu krogu ljudi, kar je tudi ključni namen, ki 

oblikuje uspešno poslovanje obeh podjetij. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Vprašanja za intervju z predstavnikoma podjetja UNIKS d.o.o., ga. Majo Erman in 

g. Sebastjanom Komacem. 

 





Priloga 1 

 

 

1. Kdaj ste se odločili za sodelovanje z italijanskim podjetjem Bottega Verde? 

2. Zakaj ste se odločili za sodelovanje ravno s tem podjetjem? 

3. Kdo finančno podpira aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetja Bottega Verde. Vi, 

BV v Italiji, ali oboji skupaj oziroma vsak za svojo državo? 

4. Kako načrtujete aktivnosti marketinškega komuniciranja za izdelke podjetja BV v 

Sloveniji? Kako pa načrtujejo aktivnosti marketinškega komuniciranja za izdelke podjetja 

BV v Italiji?  

5. Katere ključne vsebine v aktivnostih marketinškega komuniciranja poudarja podjetje BV? 

6. Kako aktivnosti marketinškega komuniciranja potekajo v slovenskem podjetju Uniks d.o.o. 

– oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, predstavitve izdelkov, odnosi z 

javnostjo? 

7. Ali je Uniks d.o.o. lahko samostojni sponzor za izdelke blagovne znamke Bottega Verde 

ali je potrebna končna odobritev italijanskega podjetja – ali imate pri tem proste roke, ali 

morate slediti navodilom italijanskega podjetja? 

8. Kako je s promocijskimi materiali (plakati, katalogi, letaki), kdo jih pripravlja, kdaj in 

kako? Kako se odločite kje npr. bo visel plakat, kakšen plakat pripraviti, komu deliti letake 

? 

9. Kateri so uporabljeni elementi marketinškega komuniciranja in zakaj le ti? 

10. Kako podjetje oglašuje svojo blagovno znamko in kaj pri tem poudarja? 

11. Ali pri aktivnostih marketinškega komuniciranja uporabljate tudi digitalno marketinško 

komuniciranje in sodobna družbena omrežja? Kakšni so učinki pri uporabi marketinga na 

družbenih omrežjih, ali imate osebo, ki skrbi samo za objave na le teh? 

12. Katera marketinška orodja so se vam pri prodaji najbolj obrestovala in katera najmanj? 

13. Kakšna je strategija marketinškega komuniciranja vašega podjetja UNIKS d.o.o. za izdelke 

podjetja Bottega Verde? 

14. Kakšno strategijo marketinškega komuniciranja izvaja italijansko podjetje Bottega Verde 

na slovenskem trgu? 

15. Kako ocenjujete bodoči razvoj poslovnega sodelovanja obeh podjetij, še posebej na 

področju aktivnosti marketinškega komuniciranja? 


