
   

 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrska naloga 

 

VPLIV DIŠAVE NA  

POSPEŠEVANJE PRODAJE 
 

Mojca Kačinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2016      Mentor: doc. dr. Danijel Bratina 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III 
 

POVZETEK 

 

Danes so zaradi manjše učinkovitosti tradicionalnih metod trženja s pomočjo štirih P-jev vse 

bolj v uporabi novi načini izvajanja trženjskih dejavnosti. Vključevanje voha v te dejavnosti 

predstavlja velik premik v trženjski industriji. Vonj je orodje, ki neposredno in uspešno 

nagovarja potrošnika. V svojem magistrskem delu smo s pomočjo pregleda teorije povzeli 

teoretična izhodišča uporabe dišav na področju trženja in predstavili praktične primere 

uporabe dišav doma in v tujini. V empiričnem delu smo s pomočjo študije primera preverili 

vpliv uporabe dišav na pospeševanje prodaje in ugotovili, da gre za trženjsko orodje z 

velikimi potencialnimi možnostmi v prihodnje. 

 

Ključne besede: senzorično trženje, voh, dišave, pospeševanje prodaje, zadovoljstvo, 

pričakovanja, odločitev, ponovni nakup 

 

 

SUMMARY 

 

Today the traditional marketing methods using four P - s have reduce effectiveness. For that 

reason is necessary to find new methods. Integrating smell in marketing activities represents 

new opportunities for the marketing industry. Smell is a tool with direct and effective 

influence to the consumer behavior. In this master's thesis, we have summarized the 

theoretical bases and presented practical examples of using fragrances in Slovenia and other 

countries. In the empirical part we exanimated the impact of using fragrances in sales 

promotion with the study case and found that the fragrances represent a new marketing tool 

which has great potential opportunities in the future. 

 

Keywords: sensory marketing, smell, fragrances, sales promotion, satisfaction, expectations, 

decision making, repurchase 
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1 UVOD 

 

Uvodna misel 

 

''Človek si lahko zapre oči pred dobroto, terorjem in lepoto, zatisne ušesa pred lepimi 

besedami, ne more pa ubežati vonju, kajti vonj je sestra diha. Doseže človeka v istem 

trenutku in se mu ni moč ubraniti, tudi če gre za življenje.'' 

Patrick Süskind 

 

Vonj po svežem kruhu iz pekarne, prijeten občutek gela za prhanje na koži, glasba v modnih 

trgovinah z oblačili … Zdi se, da senzorično trženje, katerega del je tudi trženje s pomočjo 

uporabe človeškega čutila voh, postaja del vsakdanjega življenja kupcev in jih spremlja že na 

vsakem koraku, doma, na delovnem mestu, v trgovinah, avtomobilih ipd.  

 

Izvajanje trženjskih dejavnosti s pomočjo uporabe voha, ki se izvajajo s pomočjo uporabe 

dišav, je starejša veda, kot se zdi na prvi pogled, saj prihaja še iz časa peke domačih piškotov 

za prodajo. Ne gre le za izum sodobnega časa kot nova budilka z vonjem po slanini, 

imenovana Oscar Mayer Wake Up & smel Bacon budilka (gre za budilko, ki je nameščena 

kot aplikacija na pametni telefon, budilka zvoni kot cvrtje slanine, če si posameznik namesti 

poseben vtičnik, lahko slanino tudi vonja, kar mu prikliče vonj po dobrem zajtrku). Uporabo 

vonjav za boljšo prodajo v industriji dišav uporabljajo že vsaj sto let, zato uporaba vonjav ali 

bolje dišav pri pospeševanju prodaje ni novost. Vse več je tujih raziskav, ki na različnih 

prodajnih mestih preverjajo uspešnost uporabe dišav pri izvajanju promocijskih dejavnostih. 

Številne dokazujejo, da ima uporaba dišave pozitivne učinke na nakupovalno izkušnjo kupca 

in njegov porabljen denar ter povečuje prihodke od prodaje podjetij. 

 

Različni znani vonji nam lahko prikličejo močne spomine, ob katerih se počutimo dobro, zato 

je bilo le vprašanje časa, kdaj bomo dišavo povezali s prodajo. Sodobni tržniki se vedno bolj 

zavedajo potreb po spremembi in poglobitvi znanja na področju novih metod trženja ter 

njihovi uporabi v praksi. Uporaba dišav za namene pospeševanja prodaje zato postaja ena 

izmed potencialnih dejavnosti sodobnih tržnikov, ki bi lahko imela pozitivne učinke na 

prodajo in uspešnost izvajanja trženjskih dejavnosti. V povprečju namreč vsak človek na dan 

vdihne 10.000-krat in z vsakim novim dihom lahko zazna drugo dišavo. Trgovci na drobno, 

hoteli, restavracije, kazini, letalske družbe in drugi poslovni subjekti sektorja storitvenih 

dejavnosti v drugih državah so potencialni trženjski instrument že začeli uporabljati. Njihovi 

vložki denarja v dejavnosti pospeševanja prodaje, pri čemer uporabljajo dišave, predstavljajo 

pomemben del letnih stroškov trženjskih dejavnosti. Namen teh naložb je povečanje 

razpoznavnosti blagovne znamke, se približati kupcu, povečati njegovo zadovoljstvo, kar naj 

bi imelo za posledico povečanje prihodkov prodaje podjetja. 
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Uporaba dišave za namene pospeševanja prodaje je lahko zelo učinkovit trženjski instrument, 

ki vpliva na nakupno odločitev kupca in posledično na prihodke prodajalca. Vohalni sistem 

zaradi svoje posebnosti in edinstvenosti vpliva na čustveni sistem človeka ter hitreje ustvarja 

človeške asociacije. Te so veliko močnejše od vseh drugih asociacij, predvsem zato, ker so 

tesno povezane z dihanjem, ki ga zaradi življenjske potrebe po dihanju nikoli ne moremo 

izključiti. Prav zaradi te posebne značilnosti človeškega čutila za voh so sodobni tržniki to 

čutilo vključili v dejavnosti senzoričnega trženja. 

 

V naši raziskovalni nalogi smo se na področju senzoričnega trženja osredotočili na trženje s 

pomočjo uporabe voha, kjer smo si za preverjaje dejanskega vpliva vonjav (v nalogi jih 

imenujemo dišave) na kupca, ob izvajanju dejavnosti pospeševanja prodaje z njihovo 

pomočjo, zastavili osrednje raziskovalno vprašanje: ''Kako uporaba dišave na prodajnem 

mestu vpliva na nakupno vedenje potrošnikov, predvsem na povečanje prodaje?" Ocenjujemo 

namreč, da ustrezna uporaba dišave v prodajnem prostoru pozitivno vpliva na počutje kupca, 

povečuje kupčevo zadovoljstvo in zvestobo ter posledično ustvarja večje prihodke od prodaje 

prodajalca. Menimo, da predstavlja dišava kot pospeševalec prodaje pomemben premik na 

področju sodobnih metod trženja, zato želimo v odgovoru na naše raziskovalno vprašanje 

opozoriti na dejavnosti trženja, pri katerih tržniki uporabljajo dišave, in preveriti njihov vpliv 

na spremembe pri prodaji ter v prodajnemu okolju. 

 

Za raziskavo tega področja smo se odločili, ker menimo, da uporaba voha pri izvajanju 

trženjskih dejavnosti predstavlja pomemben premik na področju trženja in lahko prinese 

pozitivne učinke pri prodaji podjetij, poveča učinkovitost trženjskih dejavnosti in ustvarja 

dodano vrednost pri nakupu kupca. V našem delu smo predstavili različne vplive dišav na 

vedenje kupcev, preučili dejavnike prodajnega okolja in druge dejavnike, ki imajo pomembno 

vlogo pri razvoju enega izmed delov senzoričnega trženja. V zaključnem delu smo povzeli 

ugotovitve naše raziskave in poskušali predstaviti argumente, zakaj je vpeljava dišav med 

trženjske dejavnosti učinkovit instrument pospeševanja prodaje. 

 

 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 

Nakupovalne navade kupcev so se v zadnjem desetletju zelo spremenile. Zanje je vse bolj 

značilno, da niso več tako racionalne, kot so bile v preteklosti. Kupec postaja zahtevnejši in 

med nakupovalno izkušnjo potrebuje dodatne čustvene spodbude. Povečana podobnost tržnih 

izdelkov je povzročila potrebo po tem, da se izdelki ločijo med seboj tudi na drugačen način 

in ne samo na podlagi svojih lastnosti. Za diferenciacijo in uspeh posameznega izdelka, kot 

tudi blagovne znamke, se je treba danes veliko bolj potruditi (Lindstrom 2012).  
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Lindstrom (2012) v svoji literaturi opozarja, da je tradicionalni način izvajanja promocije 

izdelkov potekal z uporabo vida in sluha. S pomočjo televizijskih oglasov so tržniki želeli 

pritegniti pozornost kupca in ga hoteli prepričati o posebnih lastnostih posameznega izdelka. 

Nekoliko kasneje, pravi, so tržniki začeli uporabljati tehnike trženja s pomočjo uporabe okusa 

oziroma občutkom za izdelek. Te so izvajali s promocijo izdelkov, in sicer s pokušinami ter z 

zagotavljanjem vzorcev izdelka. Čutili vid in sluh sicer zadostujeta za proces oblikovanja 

izdelka, npr. izbiro barv, videz, vendar ne zadoščata zahtevnejšemu kupcu in potrebnim 

dejavnostim sodobnega trženja. Od tod izhaja vse večja potreba po uvedbi novih trženjskih 

metod. Avtor izpostavi, da se kljub očitnim spremembam in drugačnim potrebam trga tržniki 

zahtevam trga prilagajajo zelo počasi, kar prikazuje dejstvo, da se devetdeset odstotkov 

današnjega oglaševanja kot pospeševalca prodaje še vedno osredotoča na vid in sluh. Sodobni 

kupec, za katerega so značilne spremenjene nakupovalne navade, zaradi obilice raznovrstnih 

oglasov nanje postaja neodziven. Tradicionalno oglaševanje s tem izgublja pomen, predvsem 

pa učinkovitost. Očitne spremembe zadnjih let so povzročile vse večjo uporabo novih metod 

trženja, ki se osredotočajo na človeška čutila, med katerimi ima vse večji pomen tudi uporaba 

dišav za namene pospeševanja prodaje, povzema avtor svoje ugotovitve.  

 

Čeprav je vonj najpogosteje primarna lastnost izdelkov, kot so parfumi ali dezodoranti, 

oziroma sekundarna lastnost izdelkov, kot so mila in šamponi, uporaba dišav v trženjskem 

okolju strmo narašča. Mnoga letalska podjetja, hoteli, trgovine na drobno, igralnice ipd. že 

uporabljajo dišavo za pozicioniranje svoje blagovne znamke (Swanson 2014).  

 

Poglobljene raziskave zadnjih let s področja potrošnikovega obnašanja ugotavljajo, da je 75 % 

dnevnih čustev kupca odvisnih od zaznave vonja v okolju (Miani 2012). Vsak človek dnevno 

v povprečju vdihne 10.000-krat, iz česar sledi, da lahko z vsakim novim vdihom zazna drugo 

dišavo (Buck in Axel 2004). Voh zato postaja za trženje vedno bolj zanimiv in pomemben. 

Znano je, da pri uporabi tradicionalnih trženjskih orodij kupec razmišlja z vsemi čutili v 

okoliščinah prodajnega impulza in se o odzivu nanj racionalno odloča, medtem ko je v 

primeru uporabe dišave drugače. Zaznava dišave v okolju pri potrošniku sproži takojšnji 

čustveni odziv in nanj ni treba čakati, kajti v tem primeru odločitev sprejmejo naši možgani 

pred vplivom naše racionalne misli (Fitzgerald in Scholder 1999). Trgovci na drobno, hoteli 

in restavracije v drugih državah že zvišujejo svoje izdatke v dejavnosti pospeševanja prodaje s 

pomočjo dišav z namenom povečanja razpoznavnosti svojih blagovnih znamk, približevanja 

kupcu in s tem računajo na višje prihodke od prodaje (Bradford in Desrochers 2009). 

 

Koncept tovrstnega načina trženja ni nov. Že leta 1973 je avtor mnogih knjig o trženjskih 

metodah Kotler v svojem članku v ''Journal of retaling'' predstavil pomembnost fizičnega 

okolja oziroma urejenosti prodajnega mesta za potrošnika. Izpostavil je dejstvo, da le cena in 

izdelek nista dovolj za dobro prodajo, temveč je zanjo pomembno tudi prodajno okolje. Iz 

tega je povzel, da je "ustvarjanje prodajnega okolja'', ki vzbuja posebne čustvene občutke 
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nakupa, eden ključnih elementov trženja. Pozitivni ali negativni učinki, ki jih kupec doživlja 

ob nakupu, bodo najverjetneje povečali ali zmanjšali verjetnost nakupa. Menil je, da je 

prodajno okolje eno pomembnejših strateških orodij trgovcev na drobno.  

 

Uporaba dišav za namene trženja izdelkov ali storitev v teoriji obstaja že vrsto let, vendar se 

šele v zadnjem desetletju predstavlja kot nov način trženja. Tovrstno trženje želi dopolniti 

pomanjkljivosti "tradicionalnih" metod, ki so preveč racionalne (Herz, Schankler in Beland 

2004). Znano je, da kupci ob vstopu na prodajno mesto običajno vedo, kaj želijo kupiti, 

vendar 70 % odločitev, kaj bodo dejansko kupili, sprejmejo na prodajnem mestu. Visok 

odstotek odločitev, sprejetih na prodajnem mestu, še bolj poudari pomembnost uporabe novih 

trženjskih metod (Sorensen 2009). Krishna (2010) ugotavlja, da se kupec zadrži dlje tam, kjer 

zazna prijeten vonj. S tem se poveča verjetnost njegovega nakupa. Zaznava prijetnega vonja 

mu namreč omogoča hitrejšo asociacijo na pozitivno nakupovalno izkušnjo, saj se mu zaradi 

posebnih lastnosti vohalnega sistema ta dolgoročno vtisne v spomin, kar poveča verjetnost 

njegovega ponovnega obiska prodajnega mesta. Ob koncu avtorica dodaja, da prijeten vonj na 

prodajnem mestu ne vpliva le na kupce, temveč tudi na pozitivno razpoloženje zaposlenih, 

ustvarja drugačnost prodajnega okolja in krepi identiteto blagovne znamke.  

 

Lindstorm (2012) ugotavlja, da sta dobro razpoloženje in zaznava užitka v nakupih postala 

veliko pomembnejša od kakovosti in cene izdelka. Uporaba dišav pri pospeševanju prodaje 

pomaga podjetju dosegati boljše poslovne rezultate preko pozitivnih kupčevih nakupovalnih 

izkušenj. Iz tega zaključi, da tako imenovani ''Scent branding'' ni le difuzija dišav v prostoru, 

temveč veliko več. Ustvarja popolnoma novo zaznavo blagovne znamke, prodajnega mesta, 

drugačno nakupovalno izkušnjo ipd. Dišava, ki jo kupec zazna med nakupom, se poveže z 

njegovimi trenutnimi občutki, sproži nakup, ustvari pozitivno izkušnjo nakupa, kar prodajalcu 

omogoča, da z njim vzpostavi dolgoročno čustveno povezavo (Messagio idr. 2009). Rezultat 

so zadovoljnejši kupci, boljša zaznava blagovne znamke, visok odstotek ponovnega obiska 

strank, količinsko večji nakupi, več impulznih nakupov, večja zvestoba kupcev in izboljšanje 

prodajnih rezultatov (Lindstorm 2012). Dišava se v človeški spomin vtisne za nekaj let, zato 

ob njeni ponovni zaznavi njegov spomin nemudoma prikliče dogodek iz preteklosti, ki ga je 

kupec doživel, ko ji je bil izpostavljen, kar za vid in sluh ne moremo trditi. Dogodek, vezan le 

na vid in sluh. namreč ostane ljudem v spominu samo nekaj mesecev (Herz, Schankler in 

Beland 2004).  

 

Iz izbrane literature izhaja, da se tržniki velikih podjetij vedno bolj zavedajo, kako pomembna 

so človeška čutila pri opravljanju dnevnih opravil, zato za pospeševanje prodaje povečujejo 

uporabo novih metod trženja, ki pri tem uporabljajo dišave. Krishna (2010) v svoji knjigi 

''Sensory maketing'' povzema, da nove metode kupcem nevede približajo izdelek ali storitev 

in vplivajo na njihovo nakupno obnašanje. Posebni sistemi difuzije dišav, nameščeni v 

prostor, pomagajo ustvariti drugačne nakupovalne, počitniške in igralniške izkušnje, zato 
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vedno več današnjih trženjskih strategij pri izdelavi celostne podobe blagovne znamke 

vključuje tudi dišavo.  

 

Vemo torej, da vonj vpliva na vedenje kupca, vendar ne vemo natančno, na kolikšen del 

njegovega spremenjenega obnašanja vpliva prav dišava, ki jo zazna med nakupom. Prav tako 

ne vemo, katera dišava je dejansko kupcu privlačna do te mere, da bi ga spodbudila k 

določenemu nakupu. Različne dišave namreč različno vplivajo na kupce (Krishna 2010).  

 

Ne gre prezreti dejstva, da današnji kupec ne kupuje več izključno zaradi zadovoljevanja 

svojih potreb, čemur bi lahko rekli racionalen nakup, temveč med nakupom išče tudi čustvene 

spodbude. Zmanjšan razpoložljiv prosti čas je skrajšal tudi nakupovalni čas in povečal 

potrebo po čustvenih doživetij med nakupom (Sorensen 2009). Zelo spremenjeno obnašanje 

kupcev je podjetja prisililo k iskanju novih metod pospeševanja prodaje za dosego enakih ali 

boljših rezultatov. Od tod vse večja razširjenost uporabe dišav za namene pospeševanja 

prodaje, kar danes uporablja nekaj velikih podjetij s prodajo tekstila in obutve, kot so Nike, 

Zara, Victoria's secret, Abercrombie & Fitch, Holister ipd., velikih hotelskih verig Hilton, 

Intercontinental Hotel Group, Marriot hotels, letalskih podjetij ipd. (Air aroma 2015).  

 

V Sloveniji temu področju ni namenjene velike pozornosti, prav tako na to temo ni veliko 

razpoložljive literature. Nekaj podatkov lahko zasledimo na spletnih straneh podjetja Lumal, 

d. o. o., in Bhri Inštituta, ki v Sloveniji z dišavami oskrbujeta nekatera podjetja. Med literaturo 

tujih avtorjev zasledimo kar nekaj raziskav tako na področju vpliva dišav na kupca v primerih 

pospeševanja prodaje kot tudi o pozitivnih vplivih dišav na počutje človeka. Med temi 

raziskavami je tudi ameriška molekularna biologinja Linda B. Buck, ki je za svoj prispevek k 

razumevanju delovanja in organizacije olfaktornega sistema leta 2004 s sodelavcem 

Richardom Axlom prejela Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino.  

 

Ne vemo natančno, ali kupec uporabo dišave v prodajnem okolju dejansko zazna in kakšne 

občutke mu ta spodbudi. Ne vemo, ali uporaba dišave posredno vpliva na prihodke od 

prodaje, večji obisk, pozitivno zaznavo prodajnega mesta, vpliva na povečanje zvestobe 

kupcev, ustvarjanje prijetnega prodajnega okolja, vpliva na dolžino nakupovalnega časa, prav 

tako nam ni znano, kako distribucija dišave v prostoru vpliva na spol in starost. Veliko je torej 

vprašanj, na katere ne poznamo natančnega odgovora, zato smo se odločili, da bomo z našo 

raziskavo preverili že znane informacije in pridobili nove o obravnavani temi ter ob tem 

zapisali nova spoznanja na področju pospeševanja prodaje s pomočjo uporabe voha oziroma 

dišav pri nas.  

 

Trgovci si ne smemo zatiskati oči pred tem, da trgovska dejavnost v Evropi doživlja velike 

spremembe, kar velja tudi za Slovenijo. Večina tradicionalnih slovenskih trgovskih verig in 

podjetij na področju prodaje tekstila se je v zadnjem desetletju znašla v težavah, nekatera med 
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njimi ne obstajajo več. Ne gre spregledati dejstva, da je današnji kupec zahtevnejši in 

občutljivejši ter v množici potencialne izbire lahko hitro najde primerno zamenjavo. Opazna 

sprememba nakupovalnih navad in način porabe denarja trgovcu ne puščata veliko prostora za 

''spanje'', temveč od njega zahtevata nenehno prilagajanje kupčevim potrebam in željam.  

 

 

1.2 Namen in cilji raziskovalnega dela 

 

Namen in cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva 

na nakupno vedenje potrošnikov in povečanje porabe njihovega denarja. Problem raziskave 

smo tako opredelili z glavnim raziskovalnim vprašanjem: ''Kako uporaba dišave na 

prodajnem mestu vpliva na nakupno vedenje potrošnikov, predvsem na povečanje prodaje?" 

Menimo, da prijetno prodajno okolje pozitivno vpliva tako na kupce kot na prodajalce in s 

tem povečuje verjetnost njihovega nakupa, boljših rezultatov prodaje in prinaša večje 

zadovoljstvo potrošnikov in višje prihodke podjetij. Pri iskanju odgovora na naše vprašanje 

smo proučili tako pozitivne kot tudi negativne vidike uporabe dišave v prodajnem okolju.  

 

Cilji naše raziskave: 

- povzeti teoretična izhodišča uporabe dišav za trženjske namene; 

- povzeti teoretična izhodišča uporabe dišav za namene pospeševanja prodaje; 

- ugotoviti, kako uporaba dišave vpliva na čas zadrževanja kupcev na prodajnem mestu, 

vključenem v raziskavo; 

- ugotoviti, kolikšen odstotek kupcev zazna dišavo v prodajnem okolju, in preveriti vpliv 

dišave na počutje kupcev na prodajnem mestu, vključenem v raziskavo;  

- ugotoviti, kakšen vpliv ima uporaba dišave na prodajnem mestu, vključenem v raziskavo, 

glede na spol; 

- ugotoviti, kako uporaba dišave vpliva na prihodke od prodaje na prodajnem mestu, 

vključenem v raziskavo; 

- ugotoviti, kako uporaba dišave na prodajnem mestu, vključenem v raziskavo, vpliva na 

višino povprečnega zneska nakupa. 

 

Iz izpostavljenih ciljev in osnovnega raziskovalnega vprašanja smo izpeljali pet hipotez, ki jih 

bomo s pregledom rezultatov raziskav v tujini in empirično raziskavo na študiji primera 

poskušali preveriti v trgovini na drobno s tekstilom in obutvijo blagovne znamke OVS Italian 

Fashion v Kopru. 

 

Prva hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na dolžino časa, ki ga 

kupci preživijo v trgovini.  

 



 

7 
 

Prvo hipotezo bomo potrdili ali zavrnili na osnovi rezultatov izvedenega t-testa za preverjanje 

statističnih razlik za neodvisna vzorca med uporabo dišave in časom nakupa na prodajnem 

mestu. 

 

Potrditev ali zavrnitev hipoteze: 

- potrditev: statistična stopnja tveganja p < 0,05, 

- zavrnitev: statistična stopnja tveganja p > 0,05. 

 

Druga hipoteza se glasi: Počutje kupcev je pri uporabi dišave v prodajnem prostoru boljše, 

kot ko se dišave ne uporabi.  

 

Drugo hipotezo bomo potrdili ali zavrnili na osnovi rezultatov izvedenega t-testa za 

preverjanje statističnih razlik za neodvisna vzorca med uporabo dišave in počutjem kupcev na 

prodajnem mestu.  

 

Potrditev ali zavrnitev hipoteze: 

- potrditev: statistična stopnja tveganja p < 0,05, 

- zavrnitev: statistična stopnja tveganja p > 0,05. 

 

Tretja hipoteza se glasi: Na počutje v prodajnem prostoru ob uporabi dišave vpliva spol 

kupca. 

 

Tretjo hipotezo bomo potrdili ali zavrnili na osnovi rezultatov izvedenega testa regresijske 

analize. 

 

Potrditev ali zavrnitev hipoteze: 

- potrditev: statistična stopnja tveganja p < 0,05, 

- zavrnitev: statistična stopnja tveganja p > 0,05. 

 

Četrta hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu poveča prihodke od prodaje. 

 

Četrto hipotezo bomo potrdili ali zavrnili na osnovi rezultatov izvedenih treh testov, in sicer: 

– t-testa za preverjanje statističnih razlik neodvisnih vzorcev med uporabo dišave in številom 

izdanih računov, 

– t-testa za preverjanje statističnih razlik neodvisnih vzorcev med uporabo dišave in številom 

zaračunanih izdelkov na posameznem računu, 

– Wilcox rank sum testa za preverjanje statističnih razlik pri majhnih vzorcih, in sicer med 

uporabo dišave in številom izdanih računov. 
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Potrditev ali zavrnitev hipoteze: 

- potrditev: statistična stopnja tveganja p < 0,05; pri vsaj dveh testih preverjanja, 

- zavrnitev: statistična stopnja tveganja p > 0,05; pri vsaj dveh testih preverjanja. 

 

Peta hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu poveča povprečen znesek nakupa 

posameznega kupca. 

 

Peto hipotezo bomo potrdili ali zavrnili na osnovni rezultatov izvedenega t-testa za 

preverjanje statističnih razlik za neodvisna vzorca med uporabo dišave in zaračunanim 

zneskom po posameznih izdanih računih. 

 

Potrditev ali zavrnitev hipoteze: 

- potrditev: statistična stopnja tveganja p < 0,05, 

- zavrnitev: statistična stopnja tveganja p > 0,05. 

 

S pomočjo pregleda literature, iz katere izhajajo teoretična izhodišča o uporabi dišav za 

namene izvajanja trženjskih dejavnosti, in preverjanja zastavljenih hipotez, s katerimi bomo 

preverjali, ali izvajanje promocijskih dejavnosti s pomočjo dišave vpliva na čas zadrževanja 

kupcev na prodajnem mestu, počutje kupcev, vpliva na počutje kupcev glede na spol, vpliva 

na prihodke od prodaje in povprečen znesek nakupa, bomo na podlagi rezultatov statističnih 

testov s katerimi bomo potrdili ali zavrnili posamezno hipotezo, poskušali odgovoriti na 

osrednje raziskovalno vprašanje in ugotoviti, kako dišava vpliva na počutje kupcev ter na 

prihodke od prodaje podjetij. 

 

 

1.3 Predvidene predpostavke raziskave  

 

Predpostavljamo, da bo raziskava pokazala pozitiven vpliv na počutje kupcev, na njihovo 

zadrževanje v prodajnem prostoru in da bodo prihodki od prodaje ob uporabi dišave z difuzijo 

v prostor višji od prihodkov brez uporabe dišave. Ocenili smo, da bodo kupci ob uporabi 

dišave v prostoru večkrat pozitivno ocenili prodajno okolje kot prodajno okolje brez 

uporabljene dišave. 

  

V drugih državah so izvedli kar nekaj raziskav, ki so že dokazale pozitiven vpliv uporabe 

dišav v prodajnem okolju, zato smo želeli preveriti, ali te ugotovitve držijo tudi za našega 

kupca in naše prodajno okolje. 
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2 OBNAŠANJE KUPCEV 

 

Dolgo smo verjeli, da so kupčeve odločitve plod racionalnega razmišljanja in premišljenih 

odločitev. Tradicionalno so tržniki kupca obravnavali kot racionalen objekt. Tudi trg je bil 

obravnavan le v gospodarskem in finančnem smislu ter skozi obdelavo statističnih podatkov. 

Kotler (1996) v svojih tezah zagovarja, da je trženje nastalo zaradi zadovoljevanja potreb 

človeka, od koder izhaja njegova racionalna povezava potreba – nakup – koristi. Potrebo je 

definiral kot potrebo kupca po izboljšanju njegovega fizičnega ali duševnega stanja, nakup kot 

njegovo racionalno odločitev, koristi pa izboljšanje njegovega fizičnega in duševnega stanja. 

Potrošnja je bila videti kot proizvodna funkcija, kupci pa njena posledica. Bila je odvisna od 

ustvarjenih potreb, za katere je bil kupec prepričan, da so njegove. 

 

 

2.1 Sprememba nakupovalnih navad sodobnega kupca 

 

Sprejem odločitve kupca o nakupu je bil tradicionalno prikazan zelo znanstveno, pri čemer je 

bil zanemarjen potencialen vpliv kupčevih čustev na njegovo odločitev. Potrošništvo in 

globalizacija sta korenito spremenila njegovo obnašanje. Kupec je v primerjavi s preteklostjo 

občutljivejši in zahtevnejši ter pri svojih nakupih veliko manj racionalen. Spremenjen način 

življenja, nove potrebe, drugačen način zadovoljevanja potreb in sprememba slike svetovnega 

gospodarstva so bili razlog za spremembe. Kupec je vedno bolj občutljiv na čustvene impulze, 

ki jih zaznava v okolju. Velja omeniti, da drugačen način življenja in vse večje kulturno-

socialne razlike še dodatno vplivajo na spremenjeno dinamiko nakupov. Zadovoljevanje 

potreb kupca za tržnike ostaja osnovna naloga, vendar je treba v komunikaciji s kupcem 

uporabiti veliko več ustvarjalnosti, kot smo je bili vajeni v preteklosti (Messagio idr. 2009). 

 

Ker so kupčeva pričakovanja od nakupovalne izkušnje veliko večja, kot so bila, je treba za 

spremembo ustaljenega vzorca nakupov narediti nekaj drugačnega, inovativnejšega, kar bo 

opazno in se bo dotaknilo njegovih čustev. Nakupovalni proces čutiti (angl. feel) – občutiti 

(angl. felt) – najti – kupiti (angl. buy – found) postaja izjemno učinkovit, saj vključuje 

kupčeva čustva in lahko kogarkoli pripravi do nakupa (Lewis 2013). Van Praet (2012) 

ugotavlja, da se trženjska kampanja, ki temelji na ustvarjanju prijetnih občutkov ob nakupu, 

ustvarjanju prijetnega prodajnega okolja in vzpostavljanju zaupnega odnosa s kupcem, kaže 

kot vedno bolj učinkovita. V kupčevih očeh namreč poveča zaupanje v izdelek in blagovno 

znamko. Učinkovitost ji poveča ustvarjanje kupčeve prave predstave o koristih izdelka, ker 

vključuje njegova čustva. Avtor dodaja, da kupec vrednost izdelka določa skozi svoj čustveni 

proces. Kako izdelek dojame in kakšno je o izdelku njegovo mnenje, je izključno njegova 

subjektivna presoja. Sam določa, kaj izdelek zanj pomeni in kaj ta zanj predstavlja. Ker 

človeško razmišljanje in spomin delujeta na podlagi predstav, na katere se človek odzove 

samodejno, lahko spremenimo prepričanje kupca le tako, da spremenimo njegove predstave. 
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Za drugačno predstavo so odgovorni možgani. Ker so ti namenjeni gibanju in za svoje 

delovanje potrebujejo dejavnost, za spodbudo kupca k nakupu ni dovolj le ena dejavnost, 

ampak serija sprememb. Po njegovem mnenju sprememba videza, vonja, okusa ali glasu 

lahko privede do morebitne spremenjene predstave kupca o našem izdelku. Z uporabo vseh 

čutov torej lahko oblikujemo popolno pozitivno izkušnjo nakupa.  

 

Sorensen (2009) v svoji knjigi ''Inside the mind of the shopper'' ugotavlja, da sodobni kupec 

zaradi dnevnih obveznosti in omejene razpoložljivosti časa izbira krajše nakupovalne poti. 

Opravi več krajših nakupov, v katerih nakupi različne izdelke. Avtor v njej povzema 

raziskavo podjetja Unilever, ki jo je izdelalo leta 2004 za potrebe preverjanja časa, ki ga 

kupec porabi na svoji nakupovalni poti. Raziskava je bila izvedena v večjih ameriških 

nakupovalnih središčih, in sicer so jo izvajali več let, pri čemer so nadzorovali več kot 20 

milijonov kupcev. Zaključki raziskave so jim omogočali, da so kupce razdelili v tri skupine, 

ki jih v slovenskem prevodu lahko poimenujemo kupci hitrih nakupov (angl. quick buyers), 

kupci dopolnitve zaloge (angl. fill-in buyers) in kupci na zalogo (angl. major stock up buyers). 

Izsledki raziskave so pokazali, da je 62 % kupcev, zajetih v raziskavo, sodilo v skupino 

kupcev hitrih nakupov, ki za nakup niso bili pripravljeni porabiti veliko časa, 25 % je bilo 

kupcev dopolnitve zaloge, ki so opravili nakup za dopolnitev manjkajočih izdelkov domače 

zaloge, in le 13 % so predstavljali kupci na zalogo. Raziskovalci so dognali, da sodoben 

kupec opravi več krajših nakupov, med katerimi vsakokrat kupi druge vrste izdelkov, ne 

kupuje več na zalogo, temveč izbira le izdelke, ki jih potrebuje takoj ali v bližnji prihodnosti. 

Na podlagi ugotovitev te raziskave je mogoče razumeti, od kod prihaja vse večja potreba po 

vplivu na kupčevo odločitev v trenutku, ko se ta odloča o nakupu, in tako pravočasno ujeti 

priložnost prodaje. Pomembno je spoznanje, da prehajamo v obdobje zrelih porabnikov, kakor 

jih imenuje Kotler (1996), za katere velja, da so osredotočeni nase, na svoje ugodje, kjer 

imajo čas in čustva pomembno vlogo. 

 

V uvodu smo navedli, da današnji kupec 70 % nakupnih odločitev sprejme na prodajnem 

mestu. Avtorji knjige ''Marketing senzoriale'' (2009) povzemajo izsledke opravljenih 

raziskav, ki natančneje ugotavljajo, da 39,4 % kupcev sprejme odločitev, katero blagovno 

znamko bo kupilo, na prodajnem mestu, da 29 % kupcev, ki vstopijo v prodajalno, kupi tudi 

izdelke, ki jih niso nameravali kupiti, in da obstaja 10 % kupcev, ki se o nakupu ne odločajo 

prej, ampak sprejmejo odločitev v trenutku nakupa. Ob koncu svojih navedb avtorji 

poudarjajo, da obstaja 20 % kupcev, ki po vstopu v prodajalno ne kupijo izdelkov, ki so jih 

nameravali kupiti, preden so vstopili, ampak si premislijo in sprejmejo odločitev v tistem 

trenutku, ko opravijo nakup. Velik odstotek ljudi, ki sprejme odločitev o nakupu v zadnjem 

trenutku, in tistih, ki se odloči na prodajnem mestu, dodatno poudari pomembnost uporabe 

novih trženjskih metod, ki lahko kupca spodbudijo k nakupu med nakupno odločitvijo.  
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Metode trženja, ki vključujejo kupca na način, da ga pripeljejo do pozitivne nakupovalne 

izkušnje, so vedno uspešnejše (Messagio idr. 2009). Vonj kot eden izmed elementov 

senzoričnega trženja ima dolgoročen vpliv na obnašanje posameznika, zato izvajanje 

pospeševanja prodaje s pomočjo dišav lahko predstavlja novo vrsto trženjske dejavnosti, ki 

poskuša dopolniti pomanjkljivosti "tradicionalnih" metod trženja, ki zaradi visoke stopnje 

racionalnosti ne učinkujejo več (Herz, Schankler in Beland 2004). 

 

 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na nakup 

 

Osnovni namen trženja je odzivanje na potrebe in želje kupca ter njihovo zadovoljitev, zato 

sta poznavanje kupca in njegovega nakupnega vedenja še toliko pomembnejša. Poznamo več 

dejavnikov, ki vplivajo na nakup, med katere uvrščamo osebnostne dejavnike in dejavnike 

okolja (Kotler 1996).  

 

 

2.2.1 Osebnostni dejavniki 

 

Zaradi velikega vpliva osebnostnih dejavnikov na kupca ne gre prezreti nobenega od njih. 

Kotler (1996) v svoji knjigi Marketing Management opredeli poglavitne osebnostne 

dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje kupca, med katere uvršča, kulturne, družbene, 

osebne in psihološke dejavnike. 

 

 

Kulturni dejavniki 

 

Ti dejavniki najgloblje ali najširše vplivajo na kupčevo vedenje. Odraščanje in življenje v 

določeni družbi s svojimi kulturnimi značilnostmi oblikuje vrednote, zaznave, nagnjenja, 

vedenjske značilnosti človeka, ki so med različnimi državami in kulturami zelo različne. 

Znotraj posamezne družbe se nahajajo tudi drugačne subkulture, kot so različni narodi, verske 

skupnosti, rasne skupine, geografska območja ipd. Kotler (1996) svojo opredelitev dopolni s 

primerjavo med: 

- hispanoameriškimi porabniki, ki so zvesti kupci in občutljivi na pozornost prodajalca,  

- temnopoltimi kupci, za katere velja, da sta kakovost in blagovna znamka močni spodbudi 

za nakup, ter  

- zrelimi porabniki, za katere velja, da so osredotočeni nase, na svoje ugodje in močno 

nagnjeni k nakupu izdelkov visoke tehnologije, eksotičnih potovanj, modno oblikovanega 

pohištva ipd.  
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Zaradi raznolikosti kultur in subkultur posamezne družbe vseh kupcev ni mogoče enako 

obravnavati, kajti med njimi obstajajo razlike. Drugačne so tudi njihove prioritete in 

nakupovalno obnašanje. 

 

 

Družbeni dejavniki  

 

Ti dejavniki se izkazujejo predvsem skozi vpliv referenčnih skupin, družin, družbenih vlog in 

položaja na posameznika. Najpomembnejši so: 

- referenčna skupina je tista skupina, ki ima neposreden ali posreden vpliv na kupčevo 

stališče in vedenje, 

- družina je najvplivnejša primarna referenčna skupina in ima zelo močan vpliv na življenje 

posameznika ter njegovo vedenje. Ločimo primarno družino, ki jo tvorijo starši in otroci, 

in ustvarjeno družino, ki jo tvorijo odrasli otroci kot starši svojih otrok,  

- vloge in položaji v družbi, kjer se oblikujejo referenčne skupine, s katerimi se posameznik 

identificira in vplivajo na njegovo potrošnjo. 

 

 

Osebni dejavniki 

 

To so dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitve posameznika, saj odražajo njegove 

osebne značilnosti. Pri tem gre izpostaviti: 

- starost oziroma stopnjo življenjskega ciklusa posameznika, ki opredeljuje različne potrebe 

človeka v različnih življenjskih obdobjih,  

- poklic in premoženjsko stanje, ki opredeli večje ali manjše potrebe ter možnost nakupa 

različnih izdelkov, kot tudi izdelkov različnih cenovnih razredov, 

- življenjski slog kot vzorec bivanja, ki se kaže skozi človekove dejavnosti, interese in 

mnenja ter definira določeno skupino porabnikov s posebnimi lastnostmi,  

- osebnost in samopodoba, s katerima označujemo človekove lastnosti, zaradi katerih se 

oseba razmeroma dosledno in trajno odziva na svoje okolje. Osebnost združuje psihološke 

lastnosti posameznika, samopodoba pa je skupek idej, mnenj, vedenja in znanja, ki ga ima 

neka oseba. 

 

 

Psihološki dejavniki 

 

Psihološki dejavniki se prikazujejo preko: 

- motivacije, kjer se motiv za nakup določenega izdelka skozi človekovo življenje 

spreminja,  
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- zaznavanja okolja in ljudi, kar vpliva na občutke posameznika, ki nam jih posreduje pet 

čutil – vid, sluh, tip, okus in voh ter se med ljudmi zelo razlikuje,  

- učenja, kjer označujemo tiste spremembe v posameznikovem vedenju, ki izvirajo iz 

izkušenj, kar poudari pomembnost pozitivnega učenja, ter  

- prepričanj in stališč, ki se oblikujejo z dejavnostjo človeka skozi vse življenje.  

 

 

2.2.2 Dejavniki prodajnega okolja  

 

Urejenost prodajnega mesta postaja vse pomembnejša. Večina uspešnih podjetij se zaveda, da 

slednje vpliva na uspešnost prodaje, vrednost storitev in izdelkov podjetja v predstavah kupca, 

povečuje njegovo zadovoljstvo in ustvarja pozitivno povezavo med kupcem in trgovcem 

(Bouzaabia 2014). Zaznati je, da danes na odločitev kupca bolj vpliva urejenost prodajnega 

prostora kot izdelek sam (Messagio idr. 2009). V prejšnjem poglavju smo povzeli Kotlerjevo 

(1996) delitev osebnih dejavnikov, ki vplivajo na nakup, ki jim je treba dodati še dejavnike 

okolja. Tudi avtor osebnostnih dejavnikov je v svojih raziskavah že poudaril pomen urejenosti 

prodajnega mesta. Francoska raziskovalca Dauce in Rieunier (2002) sta v svojih raziskavah 

natančneje opredelila dejavnike okolja, ki vplivajo na oblikovanje vzdušja na prodajnem 

mestu, med katere sta uvrstila: 

- vizualne dejavnike – med vizualne dejavnike sta uvrstila barve prostora in pohištva, 

uporabljene materiale, osvetljenost prostora, postavitev opreme in izdelkov, čistočo 

prostora ipd.; 

- zvočne dejavnike – med zvočne dejavnike sta uvrstila glasbo na prodajnem mestu, hrup, ki 

ga ustvarjajo kupci in prodajalci, tišino v prostoru ipd.; 

- dejavnike vonja – med dejavnike vonja sta uvrstila umetne in naravne vonje, ki jih je 

mogoče zaznati na prodajnem mestu. Umetni vonji so tisti, ki jih trgovec uporabi za 

ustvarjanje prijetnega vzdušja v prostoru, naravni vonji so tisti, ki jih oddajajo ljudje, 

ozračje, izdelki ipd.; 

- otipljive dejavnike – med otipljive dejavnike okolja sta uvrstila temperaturo, vlago v 

prostoru ipd.; 

- dejavnike okusa – med te dejavnike sta uvrstila možnost okušanja izdelkov, pokušine v 

barih ali restavracijah, ki se izvajajo ob prodajnem mestu; 

- socialne dejavnike – med socialne dejavnike sta uvrstila interakcijo med kupci in 

prodajnim osebjem. Sem sodijo obnašanje prodajnega osebja, njihov način dela, njihova 

obleka, stil, prijaznost, tip kupcev in gostota kupcev ipd. 

 

Dejavnikom okolja sta avtorja dodala osebnostne dejavnike in jih skupaj razvrstila v posebno 

shemo, ki jo prikazuje slika 1, kjer sta prikazala mogoče povezave med njimi. Za razumevanje 

celotnega procesa nakupa in nakupnega vedenja kupcev je treba združiti in poznati vse vrste 

dejavnikov, ki bi lahko imeli kakršenkoli vpliv na kupca v času njegove nakupne odločitve.  
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Slika 1: Konceptualni okvir vpliva vzdušja na obnašanje kupcev na prodajnem mestu 

Vir: Dauce in Rieunier 2002, 46–65. 

 

 

Avtorja v shemi ponazarjata, da kognitivni, čustveni in vedenjski odzivi niso odvisni drug od 

drugega, temveč delujejo samostojno. Dejavniki okolja povzročijo notranje odzive človeka, 

kar sproži njegove vedenjske odzive. Posredno na notranje odzive človeka vplivajo 

osebnostne spremenljivke in spremenljivke okoliščin. Enako velja za vedenjske odzive, na 

katere imajo vpliv tako osebnostne spremenljivke kot spremenljivke okoliščin. Osebnostne 

spremenljivke in spremenljivke okoliščin lahko vplivajo tudi neposredno na proces med 

zaznavo dejavnikov okolja in vedenjski odziv kupca. Svoje ugotovitve zaključita s trditvijo, 

da je za pogled na celoten proces nakupa treba upoštevati vse dejavnike, ki bi lahko imeli 

kakršenkoli vpliv na kupca. 

 

Med praktičnimi primeri upoštevanja osebnih dejavnikov, dejavnikov okolja in kupčevih 

čustev pri oblikovanju prodajnega prostora najdemo avstrijskega arhitekta Victorja Davida 

Gruena, ki velja za pionirja projektiranja trgovskih središč v Združenih državah Amerike v 

60. in 70. letih. V 60. letih je s svojo ekipo izvedel raziskavo, na podlagi katere je kasneje 

zasnoval idejo obnašanja kupca ob prihodu v prodajni prostor, imenovano ''Gruen transfer''. Z 

uporabo posebnih naprav je spremljal nastale spremembe v kupčevem počutju ob vstopu v 

Dejavniki okolja 

· Tip 

· Zvok 

· Vonj 

· Vid 

Notranji odzivi 

Kognitivni odzivi: 

· Sklepanja 

· Navedbe 

Čustveni odzivi: 

· Zabava 

· Stimulacija 

 

Vedenjski odzivi 

1. Obnašanje kupca 

· Čas nakupa 

· Zaznava preteka časa 

· Hitrost nakupa 

· Hitrost porabe denarja 

· Odhod iz prodajalne  

· Iskanje informacij 

· Komunikacija s prodajalci 

 

2.  Nakup 

· Znesek nakupa 

· Število kupljenih izdelkov 

· Število impulznih nakupov 

· Sestava košarice 

 

3. Namere 

· Namere nakupa 

· Želja po ponovnem obisku 

prodajalne 

Osebne spremenljivke 

· Socialno-demografske (starost, spol) 

· Osebnost (stopnja stimulacije) 

· Senzorični prag 

· Ambientalne razmere 

 

Spremenljivke okoliščin 

· Trenutek nakupa 
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prostor. Rezultati raziskave so pokazali, da po vstopu v prostor kupčev hiter korak zamenja 

počasen, kot da bi se ta želel prilagoditi svetlobi prostora. Zatem kupec zazna različne vonje, 

zvok, temperaturo in vlago ter se poskuša prilagoditi novim okoliščinam. Na podlagi 

ugotovitev te raziskave je Gruen projektiral trgovska središča v ZDA (Midtown Plaza – 

Rochester, South Coast Plaza, Fox Plaza – San Francisco, Gateway Center – Newark, Fulton 

Mall – Fresno, Randhurst Mall, Twelve Oaks Mall, Port Plaza Mall, Cherry Hill Mall, 

Lakehurst Mall, Wilshire Beverly Center), kjer je že v projekte gradnje vključil vse elemente, 

ki bi lahko vplivali na kupčevo počutje (Lewis 2013). Idejo o oblikovanju prijetnega 

prodajnega okolja, ki vključuje kupčevo podzavest, so uporabili tudi pri gradnji ''Bluewater 

shopping središča'' v bližini Londona, kjer je arhitekt Eric Kuhne skupaj z vlagatelji oblikoval 

središče, ki je zasnovano na kupčevih doživetjih (Civic arts 2015). 

 

 

2.2.3 Ostali dejavniki 

 

Dejavnike, ki vplivajo na nakup, je proučevalo še mnogo drugih avtorjev, med katerimi sta 

tudi Milliman in Turley (2000). Avtorja sta združila osebne dejavnike, dejavnike prostora in 

druge dejavnike in jih opredelila kot: 

- zunanje spremenljivke – med katere sta uvrstila zunanji videz prodajnega mesta ter 

njegovo dostopnost, 

- splošne notranje spremenljivke – med katere sta uvrstila zvok, barvo, dišavo, okus ipd., 

- dejavnike prostora – urejenost prostora, oprema in njen dizajn,  

- točko nakupa in dekoracijo prostora – blagajniška točka in razvrstitev blaga na prodajnem 

mestu, 

- človeški faktor – razpoloženje kupca med nakupom. 

 

Carbone in Haeckel (1994) sta dejavnike nakupovalne izkušnje opredelila z dvema izrazoma 

humanika in mehanika, pri čemer velja: 

- humanika za človeški faktor, kar vključuje kupca, prodajalca, ostale kupce v okolju in 

interakcijo med njimi,  

- mehanika za videz prostora, uporabo svetlobnih napisov, zvoka, vonja, okusa, trgovčeve 

ponudbe, oblike prodajnega prostora in njegovo lokacijo. 

 

Messagio in drugi (2009) so otipljivim dejavnikom okolja dodali pomembnost upoštevanja 

neotipljivih dejavnikov, ki lahko vplivajo na: 

- zadrževanje na prodajnem mestu, 

- večji pretok kupcev, 

- pogostejše obiske kupcev, 

- višji povprečni znesek računa, 
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- velikost nakupa, 

- povečanje zvestobe kupcev. 

 

Več kot očitno je, da pri oblikovanju trženjskih strategij ne smemo zanemariti nobenega od 

navedenih dejavnikov, saj s tem tvegamo, da izvedene trženjske dejavnosti ne bodo imele 

želenega učinka. Pomembno je torej zavedanje trgovcev in tržnikov o obstoju vseh mogočih 

dejavnikov, ki bi lahko imeli vpliv na kupca, zato je njihovo upoštevanje pri pripravi trženjske 

strategije ključna naloga sodobnih tržnikov. 

 

 

2.3 Spremenjene potrebe sodobnega kupca 

 

Bistvo trženja je zadovoljevanje kupčevih potreb, in sicer zadovoljevanje obstoječih kupčevih 

potreb, kakor tistih, ki se jih kupec še ne zaveda ali pa jim ne namenja pozornosti (Kotler 

1996). Klasična hierarhija potreb po Abraham Maslowu, ki je prikazana na sliki 2 in je vezana 

na človeško motivacijo, je bila največkrat uporabljena kot pokazatelj hierarhije človekovih 

potreb.  

 

V hierarhiji se najbolj temeljna človekova potreba nahaja na dnu piramide. Sem sodijo: 

1. fiziološke potrebe po hrani, vodi, zatočišču in toplini kot najvišje prioritete človeka. Šele 

po izpolnitvi teh potreb človek izrazi 

2. potrebo po varnosti. Po zadovoljitvi potrebe po varnosti lahko zadovolji 

3. potrebo po pripadnosti, zatem 

4. potrebo po samopodobi, in ko je prepričan, da ima izpolnjene vse navedene potrebe, lahko 

doseže  

5. izpolnitev ali samouresničevanje kot najvišjo človekovo potrebo. 
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Slika 2: Hierarhična razporeditev potreb po Maslowu 

Vir: Kotler 1996, 185. 

 

 

Maslowovo piramido smo uporabili za prikaz prodajnih procesov. Tako kot se spreminjajo 

človeške potrebe, se spreminjajo tudi potrebe po novih metodah trženja. Ni več dovolj, da se 

trgovci osredotočamo zgolj na primarne potrebe kupca, saj so si izdelki na trgu po svoji 

funkcionalnosti in uporabnosti vedno bolj podobni. Brez medsebojne diferenciacije lahko 

hitro izgubimo ''bitko'' na trgu. Mogoče drži, da bo kupec sprva povpraševal po določenih 

funkcionalnih lastnostih izdelka, ki bodo zadovoljile njegovo potrebo, a kaj kmalu bo želel 

zadovoljiti tudi višje potrebe, na primer potrebo po lepoti, urejenosti, zabavi, doživetju ipd. 

Spoznali smo, da so pričakovanja današnjih kupcev visoka, zato moramo trgovci stremeti k 

zagotavljanju ponudbe, ki bo zadovoljila kupčevo povpraševanje in njegova pričakovanja. 

 

Očitno je, da je današnja hierarhija zadovoljevanja potreb nekoliko drugačna. Kupec razvite 

sodobne družbe ne nakupuje izključno zaradi fizioloških potreb, potreb po varnosti ali zaradi 

družbenih potreb, temveč je njegov motiv nakupa drugačen. Poleg zadovoljitve osnovnih 

potreb nakupuje zaradi ustvarjanja dobrega razpoloženja in zaznav užitka v nakupovalni 

izkušnji (Messagio idr. 2009). Za uspešno trženje ne zadošča več zgolj osredotočanje na 

zadovoljitev potreb najnižjih ravni Maslowove piramide. Med množico izdelkov, ki se danes 

pojavljajo na trgu, ni velikih razlik. Sočasno velja, da je za zadovoljitev ene vrste potreb na 

razpolago množica izdelkov, med katerimi lahko kupec svobodno izbira. Od tod izhaja vse 

večja potreba po medsebojni diferenciaciji. Ustvarjanje doživetja nakupa lahko sodi med 

tovrstno diferenciacijo, ker povzroči interakcijo med trgovcem in kupcem, ki poteka na 
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zavedni in nezavedni ravni ter temelji na ustvarjanju čustvenih občutkov kupca (Shaw, 

Dibeehi in Walden 2010).  

 

Poleg drugačnih kupčevih potreb in spremenjenih nakupovalnih navad se je povečala tudi 

tržna ponudba. Na trgu najdemo ogromno podobnih izdelkov, s katerimi kupec lahko 

zadovolji enake potrebe. Naloga tržnikov, kako prepričati kupca, da bi kupil ravno njihov 

izdelek, je zato veliko težja. Povprečna družina, ki se odpravi po nakupih v supermarket, 

namreč zadovolji tri četrtine svojih potreb z nakupom 150 izdelkov, medtem ko jih je na 

policah prodajnega mesta okoli 40.000. Potreba po drugačni diferenciaciji zato postaja še 

toliko večja (Lewis 2013).  
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3 SPREMEMBE NA PODROČJU TRŽENJA 

 

Danes živimo v pretežno tržnem gospodarstvu, kjer je konkurenca med podjetji vedno večja 

in kupec postaja zahtevnejši. Da bi današnji tržniki zadovoljili kupčeve potrebe, iščejo nove 

poti in načine, kako jih zadovoljiti, ugotavljajo Messagio in drugi (2009). Povečuje se 

kupčeva želja po zaznavi užitka v nakupovalni izkušnji, kar je posledica dejstva, da 

nakupovanje danes sodi bolj ali manj med dejavnosti prostega časa, ki je zaradi njegove vse 

manjše razpoložljivosti še dragocenejši, zato je kupcem toliko pomembneje, da ga preživijo 

prijetno in pozitivno. V ta namen, poudarjajo, se danes vse bolj uporablja senzorično trženje. 

Slednje v svoje trženjske dejavnosti vključuje vse človeške čute, vid, sluh, voh, okus in otip, 

in s tem lahko ustvari primerne pogoje za uspešno izvedbo zastavljenih dejavnosti. Vzpostavi 

se dolgoročen odnos med blagovno znamko, podjetjem in kupcem . 

 

 

3.1 Tradicionalno trženje 

 

Tradicionalno trženje je proces analize, načrtovanja, realizacije in kontrole odločitev v zvezi z 

izdelkom ali storitvijo, ceno, distribucijskim kanalom in promocijo, ki omogoča dosego 

zastavljenih ciljev podjetja. Navedena definicija temelji na štirih P-jih, ki jo v svoji literaturi 

opredeli Kotler (1996). Kupec ima po tej definiciji zelo majhno vlogo. Obravnavan je kot 

objekt trženjskih dejavnosti, namenjenih zadovoljitvi njegovih potreb. Trženjska 

komunikacija poteka enostransko, kjer podjetje posreduje kupcu informacije o izdelku ali 

storitvah. Tak način obveščanja ne ustvarja interakcije s kupcem, temveč je namenjen 

izključno predstavitvi izdelka ali storitve.  

 

Kotler (1996) navaja, da tradicionalno trženje predpostavlja, da se kupci pri sprejemanju 

svojih odločitev vedejo racionalno. Nakupni proces se začne z zaznavanjem potrebe, ki ji 

sledijo zbiranje potrebnih informacij, primerjava potencialnih možnosti, sprejem odločitve in 

nakup. Kupec se odloča na podlagi racionalne ocene izdelka, kjer prevladujejo 

funkcionalnost, uporabnost, cena izdelka ipd. Zagovorniki tradicionalnega trženja še vedno 

verjamejo, da imajo sredstva javnega obveščanja velik vpliv na kupca, ugotavlja Lindstorm 

(2012), še posebej ko se na trgu pojavi nov proizvod. Ne gre prezreti dejstva, da so 

spremenjene potrebe današnjega kupca spremenile tudi njegovo obnašanje. Kupec postaja 

veliko zahtevnejši in se na tradicionalno oglaševanje ne odziva tako, kot se je nekoč. 

Trženjska sporočila zato postajajo nezanimiva in na kupca nimajo več želenega vpliva.  
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3.2 Povezava novih metod trženja s tradicionalnimi  

 

Danes so zaradi manjše učinkovitosti tradicionalnih metod trženja s pomočjo štirih P-jev vse 

bolj v uporabi novi načini izvajanja trženjskih dejavnosti. Način trženja, pri katerem je 

osrednji namen ustvarjanje pozitivnih doživetij nakupa, vključuje čustva kupca, medtem ko 

postane osrednji motiv kupčeva subjektivna izkušnja nakupa. Premik iz tradicionalnih metod 

trženja k novim je neizbežen. Hiter napredek tehnologije, naraščajoča vloga blagovnih znamk, 

povečana pričakovanja po komunikaciji in zabavi, večja uporaba družbenih omrežij ipd. so 

ustvarili potrebo po spremembi (Schmitt 1999). 

 

Zakaj trženje doživetij nakupa? Trženje doživetij nakupa se od osnovne Kotlerjeve (1996) 

definicije ne razlikuje veliko. Trženje definira kot ''proces načrtovanja in snovanja izdelkov in 

storitev, določanja prodajne cene, odločitev v vezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z 

namenom, da se s ciljno skupino ustvari menjava, ki zadovolji kupca in podjetje''. Za obe vrsti 

trženja, tako tradicionalnega kot sodobnega, je pomembno, da se upošteva kar največ 

medsebojnih interakcij med kupcem, izdelkom ali storitvijo podjetja. Posebnost sodobnega 

trženja je, da veliko bolj vključuje kupca in njegove potrebe, ki skozi svoj proces nakupnega 

odločanja diferencira ponudnike in njihovo ponudbo, navaja Schmitt (1999). Pravi, da trženje 

z ustvarjanjem doživetij med nakupom deluje preko stimulacije misli potrošnikov in vpliva na 

njihova čutila. Trženjski splet se zato nekoliko razlikuje od tradicionalnega. Ustvarjanje 

doživetij nakupa temelji na vplivu posameznikove zaznave nakupovalnih okoliščin, njegovih 

nakupovalnih dejavnosti, oblikovanju subjektivnih ocen, zato je zelo pomembna izbira 

primernega načina ustvarjanja doživetij ter okolja, v katerem trgovec komunicira s kupcem, 

ugotavlja Krishna (2010) in dodaja, da pravilno posredovanje trgovčevega sporočila kupcu 

lahko pripelje do pravih sprememb in uspeha.  

 

Tradicionalne trženjske dejavnosti, ki so vključevale vid in sluh, so s pomočjo natančnega 

oblikovanja cene, izbire barv, oblike izdelka, ustrezno izbiro glasbe na prodajnem mestu, 

primerno oglaševalsko kampanjo sicer do neke mere spodbudile prodajo (Bove 2007; 

Blondeau in Tran 2009), vendar danes to ne zadošča. Za učinkovitejše pospeševanje prodaje 

je treba umestiti tudi voh. Vpeljava dišav med trženjske dejavnosti podjetja predstavlja veliko 

prednosti in zdi se, da gre za novo provokativno orodje, ki neposredno nagovarja potrošnike 

(Herz 2008). Z novimi metodami trženja želijo današnji tržniki ustvariti večdimenzijsko 

komunikacijo, ki vključuje tudi kupca (Krishna 2015). Iz tega izhaja, da sta koncept in ideja 

trženja danes drugačna, spremenjena. Oblikujejo se blagovne znamke, ki pri kupcu ustvarjajo 

občutek ''počutim se dobro''. S tem opozarjajo na posebno kulturo, poudarjajo posameznikovo 

osebnost in ustvarjajo nepozabne spomine (Du Plessis 2011). 
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Kljub pristopu, ki ga je v preteklosti imela večina avtorjev, je že leta 1980 Vaughn, avtor 

''Foot-Cone-Belding (FCB) grid'' modela, označil pomembnost človeških čustev med 

nakupom in model zasnoval na dveh elementih: 

- visoko ali nizko sodelovanje kupca v procesu nakupa ter  

- racionalno ali čustveno razmišljanje ob nakupu.  

 

S sliko 3 nam predstavljeni FCB Grid prikazuje, katere izdelke kupec kupuje zaradi visoke 

čustvene potrebe in pri katerih gre bolj za razumski nakup. Avtor temu dodaja še vpliv visoke 

ali nizke stopnje vključenosti kupca v nakupnem procesu (De Pelsmacker, Geuens in Van 

Den Bergh 2001).  

 

 

Racionalno         Čustveno 

razmišljanje        razmišljanje 

 

Visoka stopnja  

vključenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizka stopnja  

vključenosti 

 

 

 

 

Slika 3: Prikaz Foot-Cone-Belding (FCB) grid modela 

Vir: De Pelsmacker, Geuens in Van Den Bergh 2001, 74. 

 

 

Avtor navaja, da odločitev o nakupu posameznega izdelka leži v enem od štirih trikotnikov: 

- V levem trikotniku zgoraj kupčeve odločitve temeljijo na visoki ravni racionalnega 

razmišljanja in sodelovanja pri nakupu. Gre za premišljen nakup, ki zahteva veliko 

informacij in natančno analizo kupčevih potreb. V tem trikotniku se nahajajo izdelki, kot 

so pohištvo, avtomobili, stanovanje, naložbe ipd. Poudarja, da lahko na nakup, kljub 

visoki stopnji racionalnega razmišljanja, vplivajo čustva, in sicer zaradi priljubljenosti 
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določene blagovne znamke avtomobila, posebnih občutkov glede kraja bivanja, v katerem 

želi kupiti nepremičnino, ipd., kljub temu gre za premišljen nakup.  

- V desnem trikotniku zgoraj na kupčeve odločitve vplivajo čustva. Nakup je čustvene 

narave, vendar vseeno premišljen. V tem trikotniku se nahajajo izdelki, kot so parfumi, 

nakit, oblačila, obutev ipd. Kupec načrtno kupuje doživetje, ki bo zadovoljilo njegovo 

potrebo po razvajanju, dobrem počutju in lepoti.  

- V levem trikotniku spodaj kupčeve odločitve temeljijo na njegovih navadah in rutinskem 

vedenju. Gre za nakup praktičnih izdelkov, ki jih kupec kupuje brez posebnega razmisleka 

in čustvene potrebe. O kakovosti in uporabnosti izdelka se prepriča šele po nakupu in 

uporabi. Sem sodijo praški, hrana, gospodinjski aparati ipd. 

- V desnem trikotniku spodaj kupčeve odločitve temeljijo na impulznem čustvenem nakupu. 

Gre za razvedrilne izdelke, na katere lahko vplivajo vrstniki, družba ali trenutno 

razpoloženje. Manj razmišljaš o njih, bolj si jih želiš. V tej skupini najdemo sladkarije, 

napitke, razvedrilo ipd. 

 

Vaughnov ''FCB grid'' model nazorno predstavi in obrazloži, da so na kupčeve nakupovalne 

odločitve vedno vplivala čustva, tudi če tega nismo prepoznali. V nekaterih okoliščinah sicer 

bolj, v drugih nekoliko manj, vendar brez čustev ne gre. Prav zaradi takih prikazov in 

podobnih odkritij imajo danes tržniki veliko več prostora za uporabo novih metod trženja.  

 

 

3.3 Potrebe po novih metodah trženja 

 

Zapisali smo, da je bila tradicionalna definicija trženja usmerjena v izdelek. Nastale 

spremembe na trgu so povečale potrebo po vključevanju novih dejavnikov, ki so usmerjeni v 

obnašanje kupca z željo prepoznati njegove potrebe, jih bolje zadovoljiti in izpolniti njegova 

pričakovanja. Prioriteta današnjih podjetij je torej zbiranje informacij kupcev in na njihovi 

podlagi oblikovati izdelke ali storitve, ki bodo med kupcem in podjetjem za več let ustvarile 

vez. Zaradi teh sprememb so v ameriški zvezi tržnikov ''American Marketing Association – 

AMA'' leta 2007 nekoliko spremenili osnovno definicijo trženja, kot jo je zapisal Kotler 

(1996), in je bolj usmerjena h kupcu ter mu daje večjo pomembnost.  

 

Trženje so definirali kot:  

 

''Trženje je organizacijska enota podjetja, ki združuje niz procesov, namenjenih ustvarjanju, 

posredovanju in oblikovanju dodane vrednosti za kupca, kot tudi upravljanje odnosov s kupci na 

način, ki omogoča oblikovati dolgoročno korist za kupca in podjetje.'' 
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Med spremembami, ki so nastale na trgu, je tudi, da danes izkušnja nakupa na kupca vpliva 

močneje kot izdelek sam, kar dokazujejo naslednje ugotovitve (Shaw, Dibeehi in Walden 

2010): 

- Odločitve kupca temeljijo na njegovih pričakovanih predsodkih, kaj naj bi izkušnja bila in 

ne, kaj v resnici je – kupec drugače sprejme plačilo dodatnih 15 evrov za doplačilo 

storitev na letalskem letu kot plačilo dodatnih 30 evrov za plačilo sladkarij, hrane ali 

pokovke ob ogledu filma. Dodatnih 15 evrov za plačilo storitev na letalskem letu zanj 

predstavlja višji strošek kot plačilo dodatnih 30 evrov za plačilo sladkarij, hrane ali 

pokovke ob ogledu filma, čeprav je absolutni znesek stroška v prvem primeru polovico 

nižji. 

- Kupec ne upošteva vseh elementov izkušnje, ampak le tiste, ki jih najbolj zazna – odločitve 

kupca bolj temeljijo na teži njegove subjektivne odločitve kot na njegovih možnostih. 

Dober primer je moč presenečenja, kjer doživeti trenutek pozitivne izkušnje postane 

nepozaben in spodbudi novo nakupovalno izkušnjo, ne glede na dejansko potrebo kupca. 

- Kupec zazna moralno oviro, kaj kupiti, tudi če to ni neposredno povezano z njegovimi 

željami – kupec lahko zaradi vrednotenja blagovne znamke storitev ovrednoti bolje, kot je 

ta v resnici vredna. Zaupa blagovni znamki, tudi če ta ni neposredno povezana z dobro 

storitvijo. 

- Kupec včasih ne ve, kaj nanj vpliva, preprosto podzavestno to naredi – včasih so kupci 

dovzetni za manipulacije iz okolja in se jim težko uprejo. Vonj po svežem kruhu kupca 

lahko spodbudi k nakupu kruha, tudi če ga ni nameraval kupiti, prijazne barve 

bolnišničnih zidov prispevajo k boljšemu počutju bolnika, tudi če je ta hudo bolan. 

- Čustva vplivajo na kupčevo trenutno odločitev in obnašanje – glede na okoliščine, v 

katerih se kupec nahaja, se lahko spremenijo njegovi občutki, dobra glasba lahko kupčevo 

slabo voljo spremeni v dobro voljo, enak vpliv lahko ima katerakoli pozitivna stimulacija 

iz okolja, ki lahko pri kupcu povzroči pravo razpoloženje. 

- Ljudje smo nagnjeni k zaskrbljenosti o čemerkoli, kar bi lahko ogrozilo naše dobro 

počutje – ljudje se bolj izogibajo izgubi, kot da bi si prizadevali za pozitivno izkušnjo.  

- To, kar kupec govori, običajno ni tisto, kar si v resnici želi – kupec trdi, da potrebuje 

mobilni telefon, v resnici morda kupuje statusni simbol. V tem primeru ne kupuje 

proizvoda, temveč idejo, ki jo ta proizvod predstavlja. 

- Človeški spomin nekega dogodka ni popoln, temveč je subjekt manipulacije – velikokrat 

kupec niti ne ve, kdaj se je dogodek začel ali končal, ne ve niti tega, kako se je v njem 

znašel, ve le, da ga je doživel. 

- Ljudje so nagnjeni slediti množici in želijo biti obravnavani kot del nje – tudi če si 

marsikdo ne želi priznati, da je del skupine, je del nje in se očitno obnaša tako, da bi ji 

lahko pripadal. 

- Človeku lahko postane dolgčas ob enakih dogodkih, inovacija je zato včasih zelo 

dobrodošla – biti v koraku s časom je zelo pomembno. 
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Osredotočanje na izdelek ne sme biti osrednji motiv današnjih tržnikov, kajti več kot očitno 

je, da se kupec ne odloča zaradi koristi, temveč zaradi ideje, kaj mu ta izdelek predstavlja. 

Tako tržniki kot trgovci smo spregledali ta pomemben premik v kupčevih očeh in nismo dali 

dovolj velikega pomena človeškim čutilom. 

 

Pretekle trženjske dejavnosti so se izvajale izključno z uporabo vida in sluha. Verjetno je, da 

so se tržniki nanju omejili zaradi omejenih znanj s tega področja (Messagio idr. 2009). Prezrli 

so pomen vseh ostalih čutov. Vključevanje voha v trženjske dejavnosti predstavlja velik 

premik v trženjski industriji. Vonj je orodje, ki neposredno in uspešno nagovarja potrošnika 

(Herz 2008). Dišave so v svoje strategije trženja vključevala le podjetja s področja industrije 

parfumov, praškov, dezodorantov, mil, da bi vplivala na kupce, povečala uspešnost prodaje, 

se diferencirala od podobnih konkurenčnih izdelkov in konkurenčnih podjetij. Podjetja drugih 

industrij so jih postavila na stranski tir (Messagio idr. 2009). 

 

Pri izvajanju pospeševanja prodaje s pomočjo dišav vanjo vključimo množico dejavnosti, kjer 

z uporabo dišave izpeljemo promocijo našega izdelka ali storitve ter dišavo vključimo v 

shemo oblikovanja naše blagovne znamke. S tem v očeh kupca povečamo njeno dolgoročno 

razpoznavnost (Krishna 2010).  

 

Pomen trženja z ustvarjanjem nakupovalnih doživetij, ki jih omogoča uporaba dišave, 

predstavlja nov potencial pri pospeševanju prodaje, kar odpira novo trženjsko področje. 

Nekatera podjetja z željo po diferenciaciji blagovne znamke, večanju kupčevega zadovoljstva 

in drugačni promociji izdelkov v svojih trženjskih dejavnostih že uporabljajo dišave (Krishna 

2010). S tovrstnimi dejavnostmi želijo vzbuditi asociacije na blagovno znamko, oblikovati 

prijetno prodajno okolje, vplivati na čustva v procesu nakupa, kupčevo počutje in ustvariti 

prijetno nakupovalno izkušnjo (Hertz 2005). 
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4 VOH IN DIŠAVE 

 

Čutila so organi, ki so preko živčnega sistema povezani z našimi možgani, in sicer s središči, s 

katerimi zaznavamo spremembe v okolici. Čutne celice ali receptorji so občutljivi na različne 

dražljaje iz okolja, kot so dotik, svetloba, zvok, temperatura, zrak ipd. Voh je človeško čutilo, 

ki sodi med najrazvitejša človeška čutila, je eden od naših najbolj prvinskih in globoko 

zakoreninjenih čutov ter funkcij človeškega organizma (Buck in Axel 2004). 

 

 

4.1 Koncept voha, vonja in dišave 

 

Voh je človekovo najstarejše in najprimitivnejše čutilo, s katerim zaznava vonj, in je zelo 

vključeno v njegovo vsakdanje življenje. Z različno stopnjo vpliva na razpoloženje, spomin in 

motivacijo (Krishna 2010). Raznovrstni vonji pri človeku vzbudijo mnoge predstave in 

občutja, ki so mu tako znani, da o njih ne razmišlja preveč. Vohalni sistem, ki zaznava in 

procesira vonje, je eden najstarejših in za življenje najpomembnejših delov možganov. Pri 

večini živali je voh prvi način komunikacije. Enako lahko rečemo za človeka, saj vpliva na 

mnoge pomembne človeške funkcije, vključno na reprodukcijo in okus. Znanstveniki vse bolj 

spoznavajo, kako vohalni sistem deluje, zato odkrivajo procese, za katere mislijo, da so 

odgovorni za prepoznavo vonjev, načine, na katere lahko različni vonji vplivajo na človeško 

obnašanje, strategije za pomoč ljudem, katerih voh je oslabljen ali izgubljen (Mohorko 2005).  

 

Dnevno vsak človek vdihne do 10.000-krat. Z vsakim novim dihom ima možnost zaznati nov 

vonj. Poleg tega ima okoli šest milijonov vohalnih celic, preko katerih absorbira točno 

določene molekule. Človeška nevronska vezja nadalje prevajajo različne vonje, npr. vonj 

vrtnice ali česna, ki lahko vplivajo na čustveno stanje pri človeku. Ob zaznavi vonja se sproži 

človekov čustveni odziv, kjer feromoni izzovejo hormonske spremembe in nagonsko vedenje. 

Obstajajo različne teorije o tem, kako receptorji dejansko zaznavajo molekule vonja, vsaka 

dišava namreč sproži posebno molekularno funkcijo ali razred svojih molekul. To pomeni, da 

se dišava razdeli na manjše dele, ki jih zaznavamo ločeno. Zatem se vsi ti majhni koščki 

informacij, ki jih prejmemo preko vohalnih celic, zberejo in potujejo v možgane. V tem delu 

možganov imamo tudi občutek za okus. Tam se oba čuta združita in oblikujeta dolgoročni 

spomin. To so ugotovitve Nobelovih nagrajencev Bucka in Axela (2004).  

 

Kaj pravzaprav je vonj? Slovar slovenskega knjižnega jezika definira vonj kot ''hlape, ki jih 

oddajajo hlapljive snovi, značilnost snovi in teles, ki jih zaznavamo z vohom, ki lahko 

povzročajo občutek, predstavo ali zavest česa’'. Medtem, ko vonjave opredeli, kot ''hlape 

navadno prijetno dišečih snovi, ki jih zaznavamo z vohom,'' od tod lahko naredimo povezavo z 

definicijo dišave, ki pravi, da so dišave ''sredstvo prijetnega vonja''. Da bi lažje ločili pojme 
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voh (čutilo), vonj (hlapi) in vonjave (hlapi dišečih snovi), bomo v raziskovalnem delu za 

vonjave uporabljali izraz dišave. 

 

Človeška sposobnost zaznave vonja pomaga prepoznati pozitivne in negativne dražljaje iz 

okolja. Velja poudariti, da človek čutilo za voh uporablja nezavedno, zato se večino časa 

vonja okrog sebe ne zaveda. V okolju zaznamo le nenadne spremembe ali poseben vonj. Vonj 

lahko pri človeku sproži različne občutke, kot so dobro ali slabo razpoloženje, ugodje ali 

neugodje, naklonjenost ali nenaklonjenost, simpatije ali antipatije, privlačnosti ali 

neprivlačnosti, spodbudi motivacijo, ustvarjalnost, domišljijo ipd. (Mandl 2002). 

 

 

4.2 Zgodovina in vrste dišav 

 

Pri pregledu zgodovine dišav velja omeniti njihov nastanek in uporabo, opredeliti posamezne 

skupine dišav, ki jih poznamo, in njihove učinke na človeka. 

 

 

4.2.1 Zgodovina nastanka in uporabe dišav 

 

Uporaba dišav sega že v čas egipčanskih faraonov, to je 4000 let pred našim štetjem. Faraoni 

so uporabljali dišeča zelišča, kadila in smole, s katerimi so krasili svoje telo, častili bogove in 

se pripravljali na posmrtno življenje. V srednjem veku so v želji po večni mladosti iskali 

"eliksir mladosti". Pri iskanju te čudežne tekočine so prvič uporabili alkohol, ki je zagotovil 

obstojnost dišav. S to iznajdbo, ki je omogočala obstojnost vonja, se je razširila uporaba dišav 

v svetu. V devetem stoletju našega štetja je perzijski kemik Avicenna s pomočjo destilacije 

dišečih cvetov odkril metodo pridobivanja naravnih dišav. To metodo uporabljamo še danes. 

Francija je od prihoda urbinske princese Katarine leta 1533, ko se je ta poročila s francoskim 

princem Henrikom, prevzela vodilno vlogo v parfumski industriji. Ta je cvetela pod 

pokroviteljstvom bogatih in premožnih, ki so za odišavljanje telesa uporabljali dišave. Iz leta 

1700 prihaja prva ''eau de cologne'' (kolonjska voda), medtem ko se moderna doba parfumov 

začne leta 1896, ko na pariški mednarodni razstavi parfume prvič predstavijo samostojno, 

ločeno od lekarniških izdelkov. Leta 1895 je bila v Švici ustanovljena družba Givaudian, ki 

danes sodi med vodilne družbe na področju industrije dišav in ima 21 % svetovni tržni delež. 

Leta 1924 se trgu predstavi danes še vedno zelo uspešen parfum Chanel No. 5. Od tega 

trenutka dalje se industrija dišav zelo hitro razvija. Uporaba dišav se razširi na številna 

področja (Tiki-Toki timeline 2013).  

 

Leta 1994 je bilo ustanovljeno podjetje ScentAir na Floridi ZDA kot prvo podjetje, katerega 

osnovni posel so bili razvoj in distribucija sistemov za odišavljanje prostorov ter prodaja dišav 

za te namene. Istega leta je Disney World na Floridi prvič uporabil dišavo, izdelano prav zanj. 
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V letu 2001 so za izboljšanje bolnišničnega okolja prvič uporabili dišavo v bolnišnici na 

Floridi. Med podjetji s tehnološkimi izdelki je bila blagovna znamka Sony prvo podjetje, ki je 

leta 2004 za potrebe pospeševanja prodaje na svojih butičnih prodajnih mestih, imenovanih 

''Sony Style store'', uporabila dišavo. Od tega leta je uporaba dišav za potrebe pospeševanja 

prodaje začela strmo naraščati. Uporabljati so jo začeli v hotelski verigi Westin hotels, v 

mnogih kinematografih v ZDA, v restavracijah Mc'Donalds, sprva za boljšo prodajo znane 

jabolčne pite, kasneje za promocijo ostalih izdelkov, v hotelski verigi Holiday Inn ipd. (Tiki-

Toki timeline 2013). Vodilna družba na področju industrije dišav Givaudian je leta 2008 

javnosti predstavila prvi mobilni parfum iPerfumer app in s tem naredila novo prelomnico v 

uporabi dišav ter industrijo dišav ponesla v nove dimenzije (Wullschleger 2010). V letu 2009 

je podjetje ScentAir prekoračilo meje uporabe dišav in namestilo največji sistem distribucije 

dišav v mesto sanj Macao, kjer so odišavili predel v velikosti 540.000 m2. Danes dišave 

postajajo del trženjskih dejavnosti največjih hotelskih verig, kazinov, bank, letalskih podjetij, 

avtomobilske industrije, kot tudi trgovcev z oblačili znanih blagovnih znamk (Tiki-Toki 

timeline 2013). 

 

 

4.2.2 Vrste dišav 

 

Oblikovanje zemljevida dišav, na katerem so razvrščene najbolj uporabljene dišave, zahteva 

natančnejšo opredelitev osnovnih izvorov dišav, iz katerih izhaja veliko novih. Edwards 

(2013), avtor kroga dišav, ki ga je poimenoval ''Fragrance heel'', prikazanega na sliki 4, je v 

zadnjih 30 letih veliko prispeval k razvoju in razumevanju dišav. Njegova klasifikacija dišav 

slovi kot ''svetovni leksikon dišav''. Dišave je pri oblikovanju kroga dišav razdelil na štiri 

večje skupine: sveže (angl. fresh), cvetlične (angl. floral), orientalske (angl. oriental) in lesne 

(angl. wood).  
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Slika 4: Klasifikacija dišav po Edwardsu 

Vir: Edwards 2013. 

 

 

Sveže dišave 

 

Skupna lastnost svežih dišav je svežina in so razdeljene v pet večjih skupin: 

- aromatične dišave so dišave, ki imajo močno aromo. Gre za splošno družino dišav, v 

kateri se nahajajo vonji agrumov, sivke, sladkih začimb in orientalskega lesa. Njihov vonj 

daje občutek domačnosti, zato so všečne tako moškim kot ženskam; 

- citrusne dišave so najstarejša družina dišav. Zanje je značilno, da so sveže, poživljajoče in 

čiste. Vsebujejo vonj lupin limon, mandarin, bergamotk, pomaranč in grenivk. Privlačne 

so za oba spola; 

- vodne dišave imajo pridih vode ali morja in se največkrat uporabljajo kot dodatek 

cvetličnim, orientalskim ali lesnim dišavam; 

- zelene dišave so kombinacija ostrega vonja sveže pokošene trave in listov vijolic ter so 

priljubljene pri obeh spolih; 

- sadne dišave so dišave svežega sadja vseh vrst. 
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Cvetlične dišave 

 

Za vse cvetlične dišave je značilno, da imajo vonj po cvetju. Delimo jih na dve skupini: 

- cvetlične dišave predstavljajo najširšo skupino dišav, ki vsebujejo naravne vonje cvetlic. 

Med njimi najpogosteje srečamo vonj sivke, vrtnic, španskega bezga, jasmina in 

krvomočnice; 

- nežno cvetlične dišave so skupina umetnih cvetličnih dišav, ki so ustvarjene s pomočjo 

mešanja cvetov in aldehidov. Vse cvetlice vsebujejo aldehide, vendar v premajhnih 

količinah, zato laboratorijsko dodajo večjo količino in s tem ustvarijo nove dišave cvetlic. 

 

 

Orientalske dišave 

 

Za orientalske dišave velja, da so eksotične in senzualne ter spominjajo na Orient. Bogate so z 

vonji rož, vsebujejo toplo vaniljo in žametni mošus. Sodijo med kompleksne dišave, so 

dramatične in z močno avro: 

- cvetlično-orientalske dišave so subtilne z nežnim pridihom pomarančnih not; 

- nežno orientalske dišave niso tako močne in sladke, kot je to značilno za orientalske 

dišave, temveč gre za nežne vonje čutnih odtenkov dišečih cvetov, začimb in jantarja; 

- orientalske dišave so najbolj eksotične dišave, ki jih oblikuje močna kombinacija 

orientalskih smol, opulentnih rož, sladke vanilje in mošusa. Za popestritev in svežino jim 

dodajo vonje agrumov, zelene in sadne vonjave; 

- lesno-orientalske dišave poudarjajo lesni značaj cvetlično-orientalskih dišav. 

 

 

Lesne dišave 

 

Lesne dišave imajo vonj po lesu in lesnih izdelkih. Poznamo: 

- lesne, za katere so značilni klasični vonji lesa. Največkrat so uporabljene cedra, bor, 

sandalovina; 

- mahovito gozdnate vonjave, kjer pridejo do izraza vonji jantarja, hrastovega maha in 

agrumov; 

- suho gozdnate, ki se od mahovito gozdnatih vonjav ločijo po tem, da imajo dodane vonje 

cedre, tobaka in zažganega lesa. 

 

Poleg prikazanih vrst dišav velja omeniti, da se dišave lahko med seboj združujejo, mešajo, 

sestavljajo in ustvarjajo popolnoma drugačne vonje. V odvisnosti od sestavin posamezne 

dišave jih ločino na: 

- enostavne dišave – te navadno vsebujejo eno dimenzijo vonja. V dišavi se uporabi eno 

sestavino, npr. limono in oblikuje se vonj po limoni; 
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- sestavljene dišave – te vsebujejo več dimenzij vonja. V dišavi se lahko uporabi več 

podobnih ali različnih sestavin, ki oblikujejo nov vonj. Primer sestavljene dišave je dišava 

po agrumih, ki vsebuje vonje več agrumov, npr. pomaranče, limone, grenivke ipd.  

 

 

4.3 Učinki dišav 

 

Človek se rodi s čutilom za voh, vendar z vonji nima izkušenj. Izkušnje si pridobi šele z 

odraščanjem. Čustvene povezave s posebnimi vonji v procesu odraščanja in življenju pri 

človeku ustvarjajo preference, ki se kasneje zelo težko spremenijo. V primeru šibke čustvene 

povezave obstaja možnost kasnejše spremembe preferenc, če je človek izpostavljen 

močnejšemu čustvenemu doživetju. V primeru močnejše čustvene povezave pa veliko težje. 

Človeške preference do določenih vonjev se bistveno težje spremenijo tam, kjer so jim 

pogosteje izpostavljeni, kot tam, kjer so jim redkeje (Herz 2005). 

 

Subjektivna izkušnja spomina, ki jo pri človeku sproži posebna in njemu že znana dišava, 

spodbudi večje čustvene občutke, kot tista, ki jo zazna na novo, ob enaki izkušnji. Gre torej za 

veliko močnejšo vez med dišavo in čustveno izkušnjo iz preteklosti kot nov vizualni stik z 

enako izkušnjo v sedanjosti ob zaznavi nove neznane dišave (Herz idr. 2004). Prijetni in znani 

vonji so v povezavi s preferencami vonjav. Znani vonji so običajno prijetnejši od neznanih. 

Tudi intenzivnost dišave lahko vpliva na njeno zaznavo, kajti sprva prijetna dišava lahko ob 

previsoki intenzivnosti postane neprijetna. Vsekakor pa na zaznavo dišav in njihovo 

intenzivnost vplivajo razlike med posamezniki (Krishna 2010). 

 

Dišave imajo na človeka lahko pozitivne in negativne učinke ter spodbudijo čustveno 

obarvane spomine, ki jih ohranja skozi čas. Tvorijo tesno povezavo med njegovimi 

izkušnjami in okoliščinami. Čustvena povezava okoliščin in vonja povzroči, da se posebna 

dišava vtisne v njegov dolgoročni spomin, zato so spomini, izzvani s pomočjo dišav, drugačni 

od ostalih, predvsem zaradi čustvenega učinka na človeka. Od tod izhaja pomembna razlika 

med spomini, povezanimi z zaznavo dišave, in tistimi, ki so povezani le z ostalimi človeškimi 

čuti, zato je treba ločevati te spomine od ostalih (Herz 1998). 

 

Dišave se uporabljajo na mnoge načine in v različne namene. Pri odišavljanju prostorov 

dišave, glede na želeni učinek, delimo na (Mandl 2002): 

- dišave za prodajne prostore – povzročajo daljše zadrževanje kupcev v prostoru, dvigujejo 

verjetnost nakupa, povečujejo prihodke od prodaje, namenjene so pospeševanju prodaje, 

ustvarjajo prijetno počutje kupca in izpopolnijo nakupovalno izkušnjo. Uporabljajo se na 

posameznih prodajnih mestih, v trgovskih središčih, mestnih ulicah ipd.; 
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- dišave za večanje učinkovitosti, motivacije, koncentracije in ustvarjalnosti – povečujejo 

človeško ustvarjalnost, motivacijo, koncentracijo, učinkovitost pri delu. Uporabljajo se v 

predavalnicah, učilnicah, pisarnah, delovnih prostorih, prostorih za počitek ipd.; 

- sprostitvene in protistresne dišave – imajo sproščujoč učinek na človeka in nanj vplivajo 

blagodejno ter protistresno. Uporabljajo se v letalih, zdraviliščih, bolnišnicah, 

zdravstvenih domovih, čakalnicah ipd.; 

- dišave za razgrajevanje negativnih vonjev – izboljšajo kakovost zraka v primerih posebnih 

okoliščin, kot so, kajenje, potenje, vonj po hrani ipd. Uporabljajo se zlasti v gostinskih, 

športnih in drugih javnih objektih. 

 

Prikazana delitev dišav opredeljuje mogočo uporabo dišav za dosego želenih učinkov na 

človeka. Raziskovalka Morrin (Krishna 2010) je na podlagi rezultatov izdelanih raziskav 

opredelila pet najpomembnejših učinkov dišav na človeka. Navedeni učinki so vezani na 

počutje, razpoloženje, spomin in obnašanje. Mednje uvršča: 

 

- Ustvarjanje dolgoročnega spomina 

Zaradi vrste odzivov, ki niso povezani z mišljenjem in funkcijami možganov, se dišava 

lažje dolgoročno vtisne v spomin. To povzroča interakcijo med možgani in telesom 

vsakič, ko dišavo zaznamo. Človek za vidno zaznavanje okolja potrebuje le tisočinko 

sekunde, medtem ko za zaznavo dišave potrebuje desetkrat več. Razlog je počasnejši 

potek procesa, v katerem vonj potuje v del možganov, ki sočasno predstavlja tudi središče 

za spomin in čustva. Spomini, vezani na dišavo, so zato močno čustveno obarvani, saj se v 

tem središču dišava poveže s čustvi. Od tod tudi večji učinek dišave na spomin človeka in 

sposobnost ustvarjanja dolgoročnega spomina. Dogodek ali posamezna situacija, ki jo je v 

preteklosti spremljala posebna dišava, se človeku z večjo verjetnostjo dolgoročno vtisne v 

spomin, kar prikazuje relativno plitva krivulja pozabe skozi čas. 

 

- Vpliv na obnašanje človeka 

Voh je čut, ki nedvomno vpliva na obnašanje človeka, ugotavlja Herz (2004). Prisotnost 

posebne dišave v ozračju ima nanj lahko pozitiven ali negativen učinek, zaradi česar je 

njegovo obnašanje pritrdilno ali odklonilno. Zaradi tovrstnih učinkov ne gre prezreti 

pomembnosti pravilne uporabe dišav. 

 

Del dišav naravnih vonjev ima dokazano učinek na ljudi. Vonj po poprovi meti poveča 

dejavnost možganov, ki nas zjutraj prebuja, dokazujeta Zoladz in Raudenbush (2005), 

psihologa na Wheeling jezuitski univerzi v Zahodni Virginiji. Njune raziskave so 

pokazale, da rekreativci tečejo hitreje in naredijo več sklec, ko so izpostavljeni dišavi 

poprove mete. Avtorja nadalje ugotavljata, da vonj po cimetu povečuje pozornost 

posameznika, izboljša njegov virtualni in delovni spomin ter poveča hitrost njegovega 

odziva. Japonski profesor Sakamoto (Miani 2012) v svojih raziskavah dokazuje, da 
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uporaba dišave po sivki med delovnimi odmori prepreči, da bi se zaposlenim zmanjšala 

delovna vnema po zaključenem odmoru.  

 

- Vpliv na razpoloženje človeka 

Spoznali smo, da vonj vpliva na počutje človeka. Dišave imajo na človeka blagodejne 

učinke, pri čemer ga lahko poživijo, mu izboljšajo razpoloženje, vplivajo protidepresivno, 

odpravljajo nemir, nespečnost, tesnobo ipd. Poleg blagodejnih učinkov lahko z enako 

verjetnostjo sprožijo tudi negativne, posebno v neprijetnih okoliščinah ali ob zaznavi 

neprijetnih dišav. Zato novodobni znanstveniki poudarjajo, da dišave nedvomno vplivajo 

na razpoloženje. Ugodne na izboljšanje razpoloženja, neugodne na poslabšanje 

razpoloženja. Različne dišave imajo različen vpliv na posameznika, vendar obstaja krog 

dišav, za katerega veljajo določene zakonitosti (Edwards 2013).  

 

Jasmin vpliva na spanje in povzroči globlji spanec. Zaradi dobrega spanca se stopnja 

učinkovitosti posameznika v budnem stanju poveča, ker je spočit. Dišava namreč 

povečuje možganske valove v globokem spancu, kar povzroči boljšo dejavnost možganov 

v budnem stanju. Vonj po sivki na splošno vpliva na sprostitev. Izpostavljenost temu 

vonju lahko znižuje človekov srčni utrip. Tudi uporaba sivke pred spanjem ima na človeka 

blagodejni učinek. Vonj po vanilji pozitivno vpliva na izgubo teže, saj deluje kot 

nadomestek za užitek, ki bi ga dobili ob uživanju sladkarij. Tak učinek ima dišava po 

dobrem obroku in lahko nadomesti potrebo po uživanju slaščic (Andrews 2007). 

 

- Vpliv na človekovo oceno okoliščin  

Učinki na oceno odišavljenega prostora so močnejši kot na oceno splošnih okoliščin v 

okolju. Že v preteklosti so za odišavljanje prostorov uporabljali dišave. Tudi novejše 

raziskave dokazujejo, da prijetni vonji izboljšujejo človekovo oceno okoliščin, v katerih se 

nahaja, enako velja tudi za neprijetne vonje. 

 

- Vpliv na človekov spomin  

Najbolj znana zgodba spomina, povezanega z dišavo, je pripoved avtorja Marcela Prousta, 

ki je nastala, ko je avtor v svoji odrasli dobi zaznal vonj peciva, kar mu je obudilo 

spomine na otroštvo. Dišava se ljudem vtisne v spomin bistveno bolj kot zvok, slika in 

okus ter tam ostane mnogo dlje. Novejše raziskave dokazujejo, da je s pomočjo uporabe 

dišave lažje priklicati spomine iz preteklosti kot z ostalimi čuti. Ljudje lahko po enem letu 

ob zaznavi enake dišave prikličejo spomine na dogodek v 65 odstotkih, medtem ko na 

podlagi vidnega spomina v treh mesecih iz podzavesti prikličejo dogodke le v 55 

odstotkih (Fioravanti 2011).  

 

Čeprav veliko znanstvenikov zagovarja, da smo si ljudje različni in da lahko vsak od nas 

dišavo zazna drugače, sta raziskovalca Zarzo in Stanton (2009) v svojih raziskavah dognala, 
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da je zaznava dišav v bistvu enaka pri vseh ljudeh, če vonj zaznajo v podobnih okoliščinah in 

v enaki koncentraciji. Vrtnica je še vedno vrtnica, pravita in trdita da ni vse relativno.  
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5 DIŠAVE V PRODAJNEM OKOLJU 

 

Uporaba dišave v prodajnem okolju je mogoča v vsakem poslu, kjer obstaja neposredna 

fizična povezava med blagovno znamko ali izdelki in stranko. Človek sodobne dobe je sprva 

dišave uporabljal za odstranitev neprijetnih vonjev iz okolja (Krishna 2010). Kasneje je 

odkril, da je mogoče dišavo uporabiti tudi za druge namene, kot je recimo ustvarjanje 

prijetnega okolja, naj si bo to dom, pisarna, trgovina, hotel, banka ipd. (Think sensory 2015). 

 

Ena prvih študij s področja uporabe dišav v prodajnem okolju je bila izdelana leta 1932. 

Raziskovalec Larid je na vzorcu 250 gospodinj preverjal razlike med odnosom do izdelka in 

zaznavo njegove kakovosti zaradi drugačnega vonja. Štiri pare enakih svilenih nogavic je 

odišavil z drugačno dišavo. Prvi par je odišavil z vonjem po narcisah, drugi z vonjem po 

sadju, tretji z vonjem po najlonu in četrti z naravnim vonjem, ki je bil nekoliko neprijeten. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je 50 % gospodinj izbralo par svilenih nogavic z vonjem 

po narcisah. Na podlagi teh rezultatov je zaključil, da ima vonj vpliv na odnos do izdelka in 

zaznavo njegove kakovosti (Fitzgerald in Swati 1992).  

 

Leta 1966 so se v podjetju Procter&Gamble odločili, da bodo prašku za posodo dodali vonj 

po limoni. Svežina limone naj bi dala občutek o večji sposobnosti razmaščevanja posode 

pomivalnega praška. Učinek je bil pozitiven. Od takrat se je razširila uporaba dišav tudi v 

druge panoge, kot so živilska, trgovska, turizem ipd. (Del Gatto 2005).  

 

Uporaba dišav v prodajnem okolju ali za oblikovanje blagovne znamke postaja novo 

učinkovito trženjsko orodje (Krishna 2010). Vse več podjetij razume pomen in potencialni 

vpliv dišav na obnašanje kupca ali koristnika storitev (Messagio idr. 2009).  

 

Uporabo dišav v prodajnem okolju so avtorji knjige ''Marketing sensoriale'' poimenovali 

''trženje, ki se diha''. ''Oblikovanje blagovne znamke s pomočjo dišave'' (angl. Scent branding) 

pomeni več kot le difuzija dišave v prostoru. Imenovali bi jo lahko sodobna umetnost uporabe 

dišav podjetij v namene povečanja razpoznavnosti blagovne znamke (Lindstrom 2012). Z 

uporabo dišav lahko ustvarimo posebne prodajne okoliščine in s tem povečamo povezavo 

med potrošniki in izdelki ali posamezno blagovno znamko (Messagio idr. 2009). Uporaba 

dišav omogoča natančnejšo usmeritev k določenemu tržnemu segmentu kupcev (Lindstorm 

2012). Kupci se zaradi prijetno odišavljenega prodajnega okolja v njem dlje zadržujejo, pri 

čemer se poveča verjetnost nakupa. Zaradi zaznave prijetne dišave med nakupom kupec lažje 

asociira pozitivno nakupovalno izkušnjo ter si jo hitreje vtisne v svoj dolgoročni spomin. 

Prijetna dišava prostora ne vpliva le na kupce, temveč tudi na razpoloženje zaposlenih, 

ustvarja drugačnost in krepi identiteto blagovne znamke (Del Gatto 2005). Vonj vpliva na 

ljudi na različne načine, od motivacije do koncentracije, priklica spomina in čustev, doseže 

učinkovito stimulacijo, ki pa je odvisna od kompleksnosti dišave in osebnih lastnosti človeka, 
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ter na spomin, ki zaradi čustvene povezave ostaja dlje v naši podzavesti in je lažje dostopen, 

bolj živ in jasnejši skozi čas (Harvest Consulting Group LLC 2001). Že v uvodnem delu smo 

dejali, da se spomin, povezan z dišavo, v naši podzavesti hrani veliko dlje kot dogodek, vezan 

le na vidno zaznavo. Okoliščine, v katerih človek doživi določena čustva, v njegovem 

spominu lahko ostanejo kar nekaj let. Ponovna zaznava enake dišave oziroma podobnih 

okoliščin ga takoj asociira na doživet dogodek (Krishna 2010). Pozitivna povezava dišave z 

nakupovalno izkušnjo trgovcu omogoča vzpostaviti dolgoročnejšo čustveno povezavo s kupci 

(Lindstorm 2012). 

 

Z napredovanjem tehnologije prezračevanja prodajnih mest se je razprševanje dišav 

spremenilo, ugotavlja Mc Donnell (2002). Dišave so začeli uporabljati večji trgovski sistemi s 

hrano, ki vzdolž svojih polic razpršujejo vonj po svežem kruhu, da bi kupca pritegnili k 

nakupu kruha, ob tem pa se mora kupec sprehoditi vzdolž trgovine. Tako se poveča 

verjetnost, da bo kupec kupil še katerikoli izdelek, ki ga bo videl na tej prodajni poti. Avtor 

dodaja, da se je poleg prodajaln s hrano uporaba dišav razširila tudi v drugih prodajnih okoljih 

z namenom povečati zanimanje kupca. Turistične agencije so začele uporabljati dišave po 

kokosovem olju, da bi s tem pričarale strankam željo po dopustu. V svojih navedbah povzema 

učinke dišav, kjer pravi, da prijetne dišave v prodajnem okolju izboljšajo zaznavo kupcev in 

vrednotenje prodajnega mesta, in sicer : 

- izboljšajo zaznavo prodajalne, 

- izboljšajo zaznavo in vrednotenje prodajnega okolja,  

- izboljšajo zaznavo blaga in posebnih izdelkov, 

- izboljšajo vrednotenje izdelka, 

- izboljšajo motivacijo k nakupu, 

- povečajo verjetnost ponovnega obiska prodajalne in nakupa. 

 

Dišave imajo poleg učinka na zaznavo in vrednotenje prodajnega mesta tudi učinek na 

poslovne rezultate podjetja. Z vidika izboljšanja poslovnih rezultatov krepijo in spodbudijo 

(Lindstorm 2012; Madzharov, Block in Morrin 2015): 

- podobo blagovne znamke,  

- večanje zvestobe kupcev,  

- pozitivne okoliščine nakupa, 

- lažjo razpoznavnost blagovne znamke,  

- količinsko večje nakupe,  

- več impulznih nakupov,  

- povečuje možnost nadomestnih nakupov, 

- povečuje skupno porabo denarja v trgovini ipd.  

 

Rezultat tega procesa so srečnejše in zvestejše stranke (Messagio idr. 2009) in višji prihodki 

od prodaje (Lindstorm 2012). Za tovrstne tržne prijeme velja, da ne temeljijo na neposrednem 
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''push'' sistemu, ki ima lahko negativen učinek, temveč gre za posreden vpliv na potrošnika 

(Messagio idr. 2009). 

 

Iz navedenih ugotovitev lahko povzamemo, da lahko z uporabo dišave v prodajnem okolju 

ldosežemo drugačen odziv kupca na prodajne okoliščine, v katerih se nahaja. Te namreč 

vplivajo na njegovo zaznavo in vrednotenje tako prodajnega prostora kot izdelka, kar lahko 

pozitivno ali negativno vpliva na nakupni proces ter doseže različen učinek. Za dosego 

želenega učinka moramo biti pri uporabi dišav zato pozorni na vse faktorje, ki bi lahko 

vplivali na kupca, da bi zagotovili uspešno izvedbo svojih trženjskih dejavnosti. Ne glede na 

to se danes velike korporacije s pomočjo zbranih informacij o dišavah odločajo, da v svoje 

trženjske dejavnosti vključujejo tudi dišave.  

 

 

5.1 Načini uporabe dišav za namene pospeševanja prodaje  

 

Kotler (1996) v svoji knjigi Marketing management opredeli pojem pospeševanja prodaje kot: 

''Pospeševanje prodaje sestoji iz zbirke orodij, ki jih potrebujemo za spodbujanje prodaje, 

zlasti kratkoročno, da izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe določenega izdelka/storitve s 

strani porabnikov ali trgovine.'' Medtem ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, ponudi 

pospeševanje prodaje spodbudo za nakup, dodaja ob svoji definiciji. 

 

Uporaba dišav za namene pospeševanja prodaje je v svetu relativno nov, vendar hitro 

razvijajoče se področje, kar lahko razberemo iz razpoložljive literature. Gre za nov segment 

trženjskih dejavnosti, ki se šele razvija in nima veliko odzivov s trga, podprtih z znanstvenimi 

dokazi. Kljub temu je iz pregleda razpoložljivih podatkov s tega področja zaznati, da uporaba 

dišav v namene pospeševanja prodaje na splošno narašča in dosega pozitivne učinke ter 

ustvarja spodbudne rezultate. 

 

 

5.1.1 Načini uporabe dišav v prodajnem okolju 

 

Dišavo se za namene izvajanja trženjskih dejavnostih uporablja na različne načine. 

Uporabimo jo lahko za izdelavo trženjskih gradiv, promocijskih letakov, tiskanih oglasov, 

embalaže ali predstavljajo izdelek. Raziskovalca Bradford in Desrochers (2009) sta na podlagi 

svojih raziskav oblikovala okvir načinov uporabe dišav za namene izvajanja trženjskih 

dejavnosti. 
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Slika 5: Okvir za uporabo dišav v trženju 

Vir: Bradford in Desrochers 2009, 141–153. 

 

 

Na sliki 5 prikazana shema, ki sta jo izdelala avtorja, ponazarja mogoče načine uporabe dišav. 

Industrija dišav nastopa kot krovna proizvajalka dišav, ki izdeluje dišave v različnih oblikah 

in za različne namene. Od tod dalje je izpeljana delitev, ki opredeli tri glavne načine, ki 

ponazarjajo, kako uporabiti dišavo za namene izvajanja trženjskih dejavnosti. 

 

 

Dišava kot trženjski instrument 

 

Pri uporabi dišave kot trženjskega instrumenta gre za uporabo dišave z namenom povečanja 

razpoznavnosti izdelka ali storitve, v svoji raziskavi navajata Bradford in Desrochers (2009). 

Uporaba je mogoča za promocijo enega izdelka, več izdelkov ali storitev oziroma za izdelavo 

celostne podobe podjetja skupaj z oblikovanjem blagovne znamke. Tovrstni načini uporabe 

dišave omogočajo, da kupec ustvari povezavo med vonjem in izdelkom oziroma blagovno 

znamko. Delita jih na: 

- Dišava blagovne znamke 

Dišava blagovne znamke ali kot jo nekateri avtorji poimenujejo ''dišeči logotip'' je skrben 

proces izbire dišave, ki se oblikuje v razmerju s potencialnim segmentom kupcev ter 

filozofijo blagovne znamke. Izbrana dišava običajno odraža vrednote podjetja in je 
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oblikovana tako, da je všečna segmentu kupcev, ki mu je namenjena. Uporablja se na več 

načinov, kot ambientalna dišava prodajnih prostorov podjetja, za odišavljanje brošur, 

vizitk, pisarniškega papirja, blaga, embalaže ipd.  

 

Uslužbenci ameriške svetovalne skupine Harvest Consulting Group LLC (2001), ki se 

med drugim ukvarja tudi z oblikovanjem celotne podobe podjetij in oblikovanjem 

blagovnih znamk, pri svojih projektih za oblikovanje blagovne znamke s pomočjo dišav 

uporabljajo izraz ''smisel blagovne znamke'' (angl. brand sense). Z vključevanjem čutov 

pri oblikovanju blagovne znamke ji lahko damo širši pomen, kajti z umestitvijo dišave in 

njenih mogočih učinkov vplivamo na čustva potencialnega kupca. Načrtna in natančna 

izbira dišave osmisli blagovno znamko. Ta se oblikuje v skladu z želeno podobo in učinki, 

ki jih želi imeti na končnemu kupcu. Za uporabo dišav pri oblikovanju celotne podobe 

blagovne znamke so v svetovalni hiši sestavili seznam, na katerem so želene učinke 

pozicioniranja blagovne znamke povezali s tipom dišave in s tem opredelili štiri splošne 

skupine: 

- avanturistična podoba blagovne znamke – ko želimo blagovni znamki dati 

avanturističen pridih, bomo izbirali med vonji po slanem zraku, žagovini, blatu, 

mentolu, gorivu ali začimbah; 

- podoba tradicionalnosti – dišave, s katerimi je mogoče blagovni znamki ustvariti 

tradicionalno podobo, so vonj po lesu, usnju, čaju, volni, cipresi in vrtnici;  

- podoba sprostitve in udobja – za ustvarjanje podobe po sprostitvi in udobju je 

primerna uporaba vonjev po vanilji, otroškem pudru, jabolku, cimetu, sivki in 

bombažu;  

- blagovna znamka z noto prefinjenosti – učinek prefinjenosti lahko dosežemo, če 

uporabimo vonj po cigarah, vinu, parfumih, viskiju, hrastu in mošusu.  

 

Zanimivo je, da so si nekatera podjetja oblikovala vonj blagovne znamke, ne da bi to 

vedela oziroma da bi to naredila načrtno. Italijansko podjetje Borotalco, ki proizvaja 

otroški puder, je zaradi posebnega vonja otroškega pudra nehote oblikovalo dišavo 

blagovne znamke. Kupci ob zaznavi vonja otroškega pudra vonj takoj povežejo s tem 

podjetjem (Messagio idr. 2009).  

 

- Dišava izdelka za namene izvedbe promocijske akcije ali dejavnosti 

Gre za uporabo dišave pri izvedbi ene promocijske dejavnosti, kjer se uporabi posebno 

dišavo za pospeševanje prodaje določene vrste izdelkov ali določenega izdelka. Uporabi 

se lahko dišava, ki je povezana z izdelkom in odraža njegove lastnosti, ali pa katerakoli 

druga dišava, s katero želimo ustvariti čustveno povezavo med kupcem in izdelkom, ki je 

predmet promocije. Osnovni namen uporabe dišave v tovrstnih akcijah je sprožiti 

povezavo med vonjem in izdelkom med promocijo v podzavesti kupca ter s tem povečati 

njegovo prepoznavnost. Naj kot primer tovrstne promocije navedemo izvedeno 
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promocijsko dejavnost ameriškega podjetja mobilnih telefonov Verizon. Ob promociji 

novega mobilnega aparata z imenom ''Chocolate cell phone'' so ob njegovi prvi 

predstavitvi trgu izvedli posebno akcijo. Na prodajnih mestih, kjer so izdelek prvič 

predstavili, so namestili dišavo z vonjem po čokoladnih sladicah. Namen je bil ustvariti 

čustveno povezavo med vonjem in novim izdelkom, saj dišava ni odražala lastnosti 

izdelka, temveč je bila povezana z njegovim imenom (Bradford in Desrochers 2009). 

 

 

Dišava v prodajnem okolju 

 

Uporaba dišave v prodajnem okolju se nanaša na umestitev dišave v prostor, da bi ustvarila 

prijetnovzdušje prodajnega prostora. Bradford in Desrochers (2009) navajata, da gre v tem 

primeru za splošno dišavo okolja, ki ni v obliki izdelka, ampak nastopa kot del prodajnega 

okolja. Uporabi se lahko v ustreznem razmerju z izdelki oziroma ponudbo podjetja, kar 

omogoča vzpostaviti dolgoročno povezavo med dišavo in izdelkom, sočasno pri kupcu 

oblikuje čustveni spomin na prodajni prostor, kjer se izdelek prodaja. Dišava v okolju se po 

njunih navedbah uporablja na dva načina, in sicer kot:  

- Splošna uporaba dišave – pri splošni uporabi dišave gre za razpršitev dišave v prostor z 

namenom ustvarjanja prijetnega prodajnega okolja. Gre za odkrit ambientalni vonj, ki je 

praktično orodje za pospeševanje prodaje. Namen uporabe je izboljšanje ambientalnih 

razmer in s tem vplivanje na nakupno pot kupca, njegovo počutje, motivacijo k nakupu, 

posredno vplivanje na njegovo obnašanje, zadrževanje, kar naj bi spodbudilo nakup 

izdelka ali storitve. Splošno uporabo dišav uporablja že veliko podjetij, med njimi sta tudi 

hotelski verigi Sheraton in Hilton, ki z uporabo dišave želita svojim gostom pričarati kar 

se da prijetno okolje med bivanjem v njihovih hotelih. Med velikimi trgovci sta ameriška 

trgovska veriga Macy's in angleško trgovsko središče Harrods, ki dišavo uporabljata z 

namenom ustvarjanja pozitivne nakupovalne izkušnje. Po dišavah posegajo tudi trgovine s 

tehničnim blagom, kjer je blagovna znamka Sony prva znamka iz tehnične stroke, ki je na 

svojih butičnih prodajnih mestih uporabila dišavo.  

- Prikrita uporaba dišave – pri prikriti uporabi dišave gre za distribucijo dišave v prostor, ki 

je običajno kupec ne zazna oziroma se ne zaveda njene prisotnosti. Namen uporabe dišave 

je vplivati na kupčevo obnašanje in na njegovo nakupno odločitev. Taka vrsta uporabe 

dišav naj bi spodbudila potrošnjo. Posredno sicer vpliva na ustvarjanje prijetnega 

prodajnega ozračja, vendar je osnovni namen tovrstne uporabe dišave vplivati na 

obnašanje kupca, na njegovo zadrževanje v prodajnem prostoru in s tem posredno 

povečati verjetnost nakupa, kar naj bi imelo za rezultat večjo porabo denarja kupca in 

posledično višje prihodke trgovca.  
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Dišava kot izdelek  

 

Kot tretji primer mogoče uporabe avtorja navajata uporabo dišave pri oblikovanju posebnega 

izdelka za namene splošne ali osebne uporabe. Tovrstni izdelki so namenjeni odišavljanju 

prostora ali ljudi. Dišava sodi med osrednjo sestavino proizvoda. V to kategorijo sodijo 

parfumi, osvežilci zraka, razpršilci dišav, dišeče sveče, parfumi za odišavljenje prostora ipd. 

Danes na tržišču najdemo kopico različnih naprav in razpršilcev, ki razpršujejo dišavo v 

prostor. Ljudje jih uporabljajo za odišavljanje svojih domov, avtomobilov, pisarn, delavnic 

ipd., da bi prikrili nezaželene vonje, izboljšali vonj prostora in ustvarili prijetnejše bivalno ali 

delovno okolje.  

 

 

5.1.2 Načini distribucije dišav v prodajnem okolju 

 

Opredelili smo načine uporabe dišav za izvedbo trženjskih dejavnosti. Poleg načinov uporabe 

dišav velja omeniti tudi načine distribucije dišav. Za odišavljanje prostora je trženjska stroka 

razvila posebne profesionalne sisteme za distribucijo dišav, ki zagotavljajo enakomerno 

izparevanje dišav. Poleg distribucije dišav v prostor se dišave za namene pospeševanja 

prodaje uporabljajo tudi na drugačne načine. Med tistimi, ki so najbolj v uporabi, so (Lumal 

2015): 

- Sistemi za odišavljene zraka – odišavljanje prostora poteka preko hladne difuzije zraka s 

pomočjo posebne naprave, ki omogoča difuzijo dišav v prostor. Te naprave povežemo z 

obstoječimi sistemi za prezračevanje na prodajnih mestih. Naprave omogočajo 

enakomerno razpršenost dišave v prostoru, ne glede na količino dišave, v tako imenovani 

kartuši, kjer se hrani dišava, namenjena razpršitvi v prostor. Danes je najbolj v uporabi 

patentirana tehnologija, imenovana ''hladna difuzija'', ki zagotavlja kakovost in celovitost 

vsake dišave skozi celoten postopek odišavljanja. Tovrstna tehnologija omogoča, da se 

dišava razbije v mikroskopsko majhno meglico, ki potuje skozi sistem prezračevanja in 

odišavi prostor. S tem je omogočena enakomerna porazdelitev dišave v prostoru, ki 

ponuja tudi individualno nastavitev intenzivnosti in časa odišavljanja. Zaradi navedenih 

lastnosti se razlikuje od klasičnih metod ogrevanja ali izhlapevanja. Pri odišavljanju 

prostora je najpomembneje, da se dišava v prostor razprši z ustrezno intenzivnostjo, ki ni 

invazivna ali škodljiva. 

 

- Samostojni električni razpršilci zraka – gre za manjše, lahko prenosljive razpršilce zraka, 

ki jih namestimo v prostor, ki ga želimo odišaviti. V te razpršilce se vstavi manjša kartuša, 

ki vsebuje dišavo v kroglicah ali tekočini. Razpršilci delujejo na baterije ali elektriko in s 

pomočjo vgrajenega ventilacijskega sistema pošiljajo dišavo v prostor. Običajno jih 

uporabljamo v pisarnah, domovih in manjših prostorih. 
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- Izdelki za vzorčenje in pospeševanje prodaje – pri uporabi dišave v izdelkih za vzorčenje 

in pospeševanje prodaje gre za inovativne rešitve distribucije dišav, ki omogočajo 

vzorčenje vonja dišave proizvoda na prodajnem mestu. Tako se pritegne kupčevo 

pozornost, ker kupec lahko preveri vonj izdelka. Tovrstna uporaba omogoča interaktivno 

sodelovanje kupcev z izdelki, zagotavlja pomembne informacije nakupa, spodbuja kupce, 

da zamenjajo blagovno znamko, učinkovito uvaja nove izdelke na trg. Gre za proizvode, 

kot so dišeče brošure, kroglice, vrečke, obešanke, plakati in drugi rekviziti, ki jih je 

mogoče odišaviti in uporabiti. Namen takšnega načina uporabe dišave je kupca seznaniti z 

novim ali drugačnim vonjem in ga prepričati v nakup. 

 

- Reklamni izdelki po naročilu – za povečanje in širitev razpoznavnosti dišave blagovne 

znamke so v uporabi manjši dišeči reklamni izdelki podjetja, ki jih uporabimo za delitev 

kupcem, poslovnim partnerjem, zaposlenim ipd. Za te namene se uporabljajo razni voski, 

stekleničke, parfumi, odišavljeni okrasni predmeti ipd. 

 

Pomembno je vedeti, da za razpršitev v prostor niso primerne vse dišave. Za zagotavljanje 

primernosti dišav, namenjenih uporabi v javnih prostorih, je bila leta 1966 ustanovljena 

neprofitna družba z imenom Raziskovalni inštitut za dišave RIFM (angl. Research Institure 

for Fragrance Materials Inc.), katere osnovni cilji so zbiranje in analiza znanstvenih podatkov 

za testiranje in pridobivanje informacij o dišavah z namenom uvajanja enotnih standardov v 

zvezi z uporabo sestavin dišav, ki so neškodljive za človeka. Leta 1973 je bilo ustanovljeno 

tudi Mednarodno združenje za dišave IFRA (angl. International Fragrance Association), ki 

določa mednarodni kodeks in varnost v industriji dišav. Predpisuje natančne smernice 

izdelave in uporabe dišav v javnih prostorih. Obe združenji skrbita, da se vzpostavljene 

smernice in standardi upoštevajo tudi v praksi. Dišave, ki se razpršujejo v prostor, ne smejo 

predstavljati tveganja za zdravje ljudi in okolja (Vey 2008).  

 

 

5.2 Vplivi dišav na obnašanje kupca 

 

Človeško okolje sestavljajo, poleg ostalih dejavnikov, tudi signali iz okolja. Če ima katerikoli 

od teh signalov vpliv na obnašanje človeka, lahko postane stimulacija za njegov odziv. Vse, 

kar oseba dojema kot signal iz okolja, namreč lahko postane sprožilec njegovega obnašanja, 

kar lahko z drugimi besedami poimenujemo stimulacija. Cilj tržnikov je ugotoviti, ali je 

njihova trženjska dejavnost dovolj pomembna, da stimulira kupca (Raab idr. 2010).  
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5.2.1 Vpliv okolja na kupčev nakup – paradigma SOR 

 

Najpogosteje uporabljena teoretična podlaga za proučevanje učinkov okolja na kupčev nakup 

je tako imenovana paradigma SOR: S – stimulacija (angl. stimulus), O – organizem (angl. 

organism), R – odziv (angl. response). Osnovni model paradigme sta oblikovala raziskovalca 

Mehrabian in Russel, kasneje pa sta ga za potrebe komercialne uporabe prilagodila 

raziskovalca Donavan in Rossiter. Osnovne pojme paradigme SOR sta opredelila nekoliko 

drugače, in sicer sta kot S opredelila dražljaj iz okolja, ki predstavlja namige v prodajnem 

okolju in vpliva na O – oceno kupca, ta pa se nanje odzove s svojim R – vedenjem. V 

paradigmo je vključeno vedenje človeka, na katerega vplivajo stimulacije iz okolja. Bistvo 

paradigme je prikazati odzivne odgovore kupca na okoljske razmere v prodajnih prostorih, ki 

lahko sprožijo njegov pozitiven ali negativen odziv. Kupca okoliščine na prodajnem mestu 

lahko pozitivno stimulirajo, kar se odraža v daljšem nakupu in pripravljenosti poizvedovanja 

po novih ali drugih izdelkih. Nasprotno od tega sproži odklonilen kupčev odziv negativna 

stimulacija, kar se odraža v kupčevi želji po takojšnjem odhodu iz prodajnega prostora. V 

primeru uporabe dišav je sprva pomembna človekova sposobnost njene zaznave, kar je 

odvisno od kupčeve ostrine voha. Šele zatem lahko pričakujemo njegov čustveni odziv na 

dano situacijo, ki je povezan tudi z okoljem, starostjo, spolom kupca in drugimi okoljskimi 

elementi (Krishna 2010).  

 

Med nakupovanjem lahko čustveno stanje človeka razdelimo v tri dimenzije PAD, in sicer P –

užitek (angl. pleasure), A – vzburjenje (angl. arousal) in D – prevlado (angl. dominance). 

Užitek se nanaša na stopnjo, do katere se človek počuti dobro, veselo ali realizirano v 

določenem položaju. Vzburjenje je stopnja, do katere oseba občuti navdušenje, ki jo spodbudi 

k dejavnosti, medtem ko se prevlada nanaša na stopnjo, do katere ima človek občutek, da ima 

nadzor nad dano situacijo (Douce in Janssens 2013). 

 

Gebert in Von Rosenstiel sta osnovni paradigmi SOR dodala še C – posledico oziroma 

rezultate, kot je prikazano na sliki 6. Nihče od nas se namreč na enako stimulacijo ne odzove 

enako (Raab idr. 2010). Kako bo posamezna dišava vplivala na kupca, je odvisno tudi od 

drugih vonjev okolice in ostrine voha kupca, ki se razlikuje po spolu in starosti. Po zaznavi 

vonja se v človeku sprožijo preference, čemur sledi njegov odziv po modelu PAD. Ta 

postopek se lahko spremeni zaradi drugih vplivov iz okolja in usklajenosti dišave z okoljem. 

Ne gre prezreti, da je nakupovanje celostna izkušnja, v kateri je kupec hkrati izpostavljen več 

različnim vplivom (Douce in Janssens 2013). Različno moč in vrsto odziva na različne 

dražljaje je mogoče pojasniti z različno motivacijsko dispozicijo. Tisti, ki dobro poznajo 

paradigmo SOR, lahko proces razložijo kot: dražljaj zazna oseba (osebek/organizem), ki ga 

ovrednoti in dojame situacijo (motivi/vplivi), kar privede do zunanjega odziva oziroma 

obnašanja (psihološko skladen odziv). V tem smislu so motivi pomembna spremenljivka v 

vseh korakih, ne gre pozabiti, da na zaznavo že vpliva motivacija (Raab idr. 2010). 
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S – dražljaj  O – ocena človeka  R – vedenje   C – posledica 

 

 

 

Slika 6: Diagram poteka nakupa, povzet po Gebertu in Von Rosenstielu 

Vir: Raab idr. 2010, 201. 

 

 

Gulas in Bloch (1995) sta za primer preverjanja učinka uporabe dišav na udeležence nakupa 

paradigmo SOR oblikovala v diagram. Oblikovani diagram paradigme predvideva, da je 

ključni element modela predpostavka, da kupec v prodajnem prostoru dišavo zazna. Ne gre 

namreč enačiti dejstva, da kupčeva zaznava dišave v prodajnem prostoru dejansko spodbudi 

zavedanje o njeni prisotnosti in da ima slednja neposreden vpliv na vedenje kupca. Namen 

uporabe dišave tržnikov je, da jo kupci zaznajo (Bradford in Desrochers 2009). Prilagojena 

formulacija paradigme, prikazana s sliko 7, ima obliko, ki med dražljaje S iz okolja uvršča 

dišavo, med oceno kupca O prodajno okolje, ki vpliva na čustva kupca, na njegovo oceno 

prodajnega mesta in oceno izdelkov ter povzroči kupčevo vedenje R, ki spodbudi nakup in 

željo po ponovnem obisku prodajalne (Douce in Janssens 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Diagram paradigme SOR, prilagojen primeru uporabe dišav 

Vir: Gulas in Bloch 1995, 87–98. 

 

 

Avtorja modela opozarjata, da je sprva pomembna kupčeva sposobnost zaznave dišave, kar je 

odvisno od njene intenzivnosti ali ostrine, šele zatem lahko pričakujemo njegov odziv. 
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Skratka predpogoj je, da kupec dišavo zazna, sicer ni mogoče z gotovostjo trditi, ali je njegov 

odziv posledica njene uporabe. Pozitiven odziv kupca sproži pozitivna zaznava elementov 

prodajnega okolja, ki je povezana s tipom dišave, starostjo in spolom posameznika. Vsekakor 

odziv kupca na prodajne okoliščine ni nujno v skladu s pričakovanji tržnikov, ki so dišavo 

uporabili. Kupci v množici informacij uporabljajo tudi obrambne mehanizme, ki jim 

omogočajo, da se na nekatere dražljaje okolja ne osredotočajo (Bradford in Desrochers 2009). 

Proces zaznave dišave vpliva na kupčev odziv. Kakšen in kako hiter bo kupčev odziv, je 

odvisno od tega, kako ji je izpostavljen, kakšna je njena intenzivnost in ali jo razume kot 

dražljaj okolja S. Raziskovalca Badford in Desochers sta za boljše razumevanje poteka 

procesa zaznave dišav oblikovala diagram poteka zaznave dišav. Diagram, prikazan s sliko 8, 

prikazuje proces zaznave dišav v več korakih.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Slika 8: Diagram poteka zaznave dišav med nakupom 

Vir: Bradford in Desrochers 2009, 141–153. 

 

 

Nad črtkano črto je prikazana izpostavljenost kupca vonju prodajnega prostora. Zatem je 

predvidena zaznava dišave, ki jo kupec lahko poveže z že poznanim vonjem, ki ga asociira na 

že doživeto nakupovalno izkušnjo ali ga zazna kot nekaj novega, drugačnega. Ob koncu sledi 

njegov odziv na dane okoliščine, ki je lahko pritrdilen ali odklonilen. Prikazan proces zaznave 
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dišave predvideva, da kupec dišavo zazna kot del prodajnega okolja in jo poveže z 

okoliščinami nakupa in je ne razume kot trženjsko orodje. Velja omeniti, da imajo kupci 

razvit obrambni sistem pred dražljaji s trga in so sposobni selektivne izbire. Pod črtkano črto 

so prikazani prikriti cilji distribucije dišav v prostor, na katere potrošnik nima vpliva, ker se 

jih neposredno ne zaveda. Njegov odziv na okoliščine je izzvan čustveno in je posledica 

podzavestnega vpliva dišave na njegove možgane. Mehanizma zaznav možganov, ki temeljijo 

na čustvenem odzivu, pa ni mogoče v celoti nadzirati (Krishna 2010). V primerih prikrite 

uporabe dišav, s prikritimi cilji, kupec nima možnosti, da bi vključil svoj obrambni 

mehanizem, saj se ne zaveda poskusa vpliva nanj (Bradford in Desrochers 2009). 

 

 

5.2.2 Interakcija udeležencev v procesu nakupa 

 

Pri oceni prodajnih okoliščin je pomembna tudi interakcija med kupcem, prodajalcem in 

ostalimi kupci, poudarja Bitner (1992). Italijanska profesorica Del Gatto (2005) je predstavila 

model, ki ponazarja interakcijo med udeleženci pri prodaji. Model, prikazan na sliki 9, 

predvideva, da imajo dišave v okolju pozitiven vpliv na kupca, kot tudi na prodajno osebje, v 

vseh fazah nakupa. Izboljšale naj bi razpoloženje kupca in skrajšale kupčev občutek 

čakalnega časa na odzivnost prodajalca. Sočasno bi pripomogle k izboljšanju razpoloženja 

prodajnega osebja in vplivale na kakovost izvedene storitve prodaje. S tem pride do boljše 

predstave prodajalcev, ki hitreje pripelje do pozitivnega kupčevega odziva in ustvari pozitivno 

izkušnjo nakupa. Višja kakovost opravljenih storitev prodajalca izboljša kupčevo mnenje o 

usposobljenosti prodajalca in opravljeni storitvi, kar vpliva na njegovo zadovoljstvo.  
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Dimenzije okolja   Čustveni in kognitivni odzivi  Vedenjski odzivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Konceptualni model pomena vzdušja na prodajnem mestu 

Vir: Del Gatto 2005. 

 

Prodajni prostor, kjer se opravi prodaja ali storitev, predstavlja pomembno vlogo za podjetje. 

Gre za prvi neposreden stik podjetja s kupcem in predstavlja njegovo sliko, oblikuje prvi 

splošen vtis, vpliva na oceno vseh storitev, skratka predstavlja ogledalo podjetja (Bitner 

1992). 

 

 

5.2.3 Motivacija in stimulacija nakupne odločitve 

 

Obnašanje kupca ni stimulirano samo z ene strani, ampak nanj vpliva več motivov in 

dejavnikov. Avtor matrike, prikazane v preglednici 1, ki ponazarja medsebojne interakcije pri 

nastanku motivacije, Von Rosenstiel (Raab idr. 2010), je izpostavil skupen odziv 

individualnih motivov posameznika in motive, ki jih aktivirajo zunanje stimulacije. Skupek 

latentnih motivov in aktiviranih stimulacij se razlikuje med posamezniki, kar je odvisno od 

njihovega dojemanja okoliščin, v katerih se nahajajo, zato moramo pri razlagi motivacij 

upoštevati, da je zaznava zunanjih stimulansov lahko razumljena drugače. Enaka stimulacija 

je namreč v drugačnih socialnih okoliščinah lahko razumljena popolnoma drugače, čeprav gre 
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za enako okolje. Posamezen človek jo razume subjektivno ne glede na njen objektiven namen. 

S pomočjo matrike je mogoče razumeti, kako zunanja stimulacija lahko vpliva na človeka, pri 

čemer pa je ocena okoliščin in odzivov prepuščena subjektivni presoji posameznika (Raab idr. 

2010).  

 

Preglednica 1: Matrika medsebojnih interakcij pri nastajanju motivacije 

 Individualna komponenta Vsi motivi skupaj 

Latentno prisoten Individualni latentni motivi Obstoječa struktura motivacije 

Aktiviran s pomočjo zunanje 

stimulacije 

Individualno aktivirana 

stimulacija 

Motivacija 

Vir: Raab idr. 2010, 204. 

 

 

Dišavo v prodajnem okolju lahko uvrstimo med zunanje stimulatorje, ki bi lahko aktivirali 

motivacijo posameznega subjekta k nakupu. Njihov uspeh je odvisen od zaznave, pri čemer 

imajo pretekle izkušnje pomembno vlogo (Raab idr. 2010).  

 

Že v drugem poglavju smo opozorili na različne osebne dejavnike, ki vplivajo na nakup in 

subjektivno odločitev kupca. Te dejavnike bomo pogledali še v nakupovalnih okoliščinah ob 

uporabi dišave. Čeprav naj bi dišave v veliki meri na kupca vplivale blagodejno, imajo ti 

dejavniki lahko pomembno vlogo pri njegovem nakupnem obnašanju (Hertz 2009). Pregled 

osebnih dejavnikov v nakupovalnih okoliščinah: 

 

- Kulturni in družbeni dejavniki – Kultura kupca ima pomembno vlogo pri njegovem 

nakupovalnem obnašanju. Gre za otipljive in neotipljive navade, ki se prenašajo iz roda v 

rod in zaznamujejo obnašanje določene skupine ljudi (Sorensen 2009). Različne kulture 

imajo zaradi uporabe različnih tradicionalnih dišav drugačne preference med dišavami. V 

eni izmed raziskav je profesorica Hertz (2009) preverjala vpliv čustev na zaznavo dišave v 

različnih kulturah. Prišla je do zanimivih ugotovitev, ki so pokazale močno povezavo 

dišav med različnimi kulturami. S pomočjo uporabe dišav se ustvarja spomin ne glede na 

kulturo človeka. Tam, kjer je stopnja vključenosti človeških čustev nizka, imajo ljudje 

različnih kultur zelo podobne asociacije in ne prihaja do velikih razlik, medtem ko so 

razlike med asociacijami veliko večje in značilne v okoliščinah, kjer je stopnja 

vključenosti človeških čustev visoka. Tovrstna povezava velja predvsem za posebne 

dogodke, kot so praznovanje novega leta, rojstva, smrti, poroke ipd. Zaradi različnih 

družbenih okolij in tradicionalnih navad med kulturami prihaja do razlik posebej v 

okoliščinah, kjer so človeška čustva intenzivnejša. Če bi primerjali kupca iz Velike 

Britanije in Severne Amerike, bi ugotovili, da nimata enakih preferenc do dišav zaradi 

drugačnih družbenih okolij in različnih navad (Krishna 2010). 
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- Osebni dejavniki – Med osebnimi dejavniki je mogoče izpostaviti osebnostne razlike, 

razlike med spoloma in starostjo ter kupčevimi izkušnjami. Osebnostne razlike ali bolje 

osebnost človeka vpliva na čustven odziv ob zaznavi dišave. Dišave čustveno manj 

stabilnim ljudem hitreje izzovejo odziv kot tistim, ki so čustveno stabilnejši. Vplivajo tudi 

na hitrejši odziv ob zaznavi močne, posebne dišave kot ob zaznavi nevtralne dišave. 

Pomemben faktor pri hitrejši zaznavi dišave je še občutljivost na kemične snovi, ki jih 

dišave vsebujejo. Osebnostne lastnosti kupca, njegove izkušnje, prioritete in razlike lahko 

ustvarijo pozitivno ali negativno razmerje z dišavo, kar izzove drugačen odziv (Douce in 

Janessens 2013). Razlike med spoloma in starostjo kupca so ravno tako eden izmed 

pomembnih osebnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na nakup. Ženske so občutljivejše na 

dišave kot moški in jih hitreje zaznajo. Prav tako imajo ženske na dišavo hitrejši čustven 

odziv kot moški, v svojih raziskavah ugotavlja Herz (2004). Ženske so občutljivejše na 

dišave kot moški, prav tako imajo drugačne preference, zato je uporaba posebne dišave 

pomemben faktor pri izbiri, ko se želimo osredotočiti na ženske ali moške blagovne 

znamke (Herz 2004). Starejši ljudje slabše povežejo razmerje med dišavo in dogodkom v 

preteklosti kot mlajši, kajti sposobnost zaznavanja dišav z leti namreč upade (Chebat, 

Morrin in Chebat 2009). Kupčeve izkušnje prav tako uvrščamo med pomembnejše osebne 

dejavnike, ki imajo vpliv na posameznika. Kupec, ki je doživel neprijetno izkušnjo ob 

zaznavi določene dišave, bo ob ponovnem srečanju z njo asociiral dišavo z negativnim 

dogodkom iz preteklosti in obratno. Individualne izkušnje kupcev imajo pomembno 

vlogo, saj vplivajo na kupčev odziv ob ponovni zaznavi dišave, ki lahko sproži pozitivno 

ali negativno asociacijo ter s tem vpliva na stimulativno ali odklonilno obnašanje. Izsledki 

raziskav kažejo, da z naraščanjem pozitivnih kupčevih izkušenj narašča tudi čas, ki ga 

kupec preživi v prodajalni, povečujeta se količina impulznih nakupov in količina 

ponovnih obiskov prodajnega mesta (Messagio idr. 2009). Zaznavanje dišave v 

določenem trenutku poteka počasneje v primerjavi z vidom in sluhom, vendar se ne vtisne 

v trajnejši spomin. Subjekt, ki je izpostavljen dišavi, si jo zapomni, ko jo zazna. Ko dišave 

ne zazna več, ta zanj nima več pomena, vendar se shrani v njegovo podzavest, kjer ostane 

na nezavedni ravni. Ob ponovni zaznavi dišave se je lahko ponovno zavestno zavedamo 

(Zucco 2002). Ko vonj prikliče čustveni spomin, ta vključuje spomin s sočasno izkušnjo, 

ki smo jo doživeli. Vonj sam po sebi ne vzbudi čustev, temveč sproži čustveno 

komponento. Človeški možgani v svojo podzavest nekako kodirajo vonj s čustvenimi 

občutki trenutka (Hughes 2004). Za preverjanje učinka dišav na posameznika je na voljo 

test UPSIT. Uporablja se za testiranje občutljivosti posameznika na določeno vrsto dišave 

in predstavlja edini tovrstni test, s katerim je dejansko mogoče meriti vpliv dišave na 

posameznika po spolu, starosti in kulturi (Muirhead, Bejnamin in Saleh 2013).  

 

- Psihološki dejavniki – Motivacija ni odvisna le od enega motiva, ampak od osebnih 

lastnosti in okoliščin, v katerih se nahajamo. Kupci ne nakupujejo samo zaradi potreb, 

temveč tudi zaradi zabave in doživetij. Kupci z utilitarističnimi nakupnimi motivi so ciljno 
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usmerjeni, kupujejo racionalno in so v svojih odločitvah učinkoviti, medtem ko kupci s 

hedonističnimi motivi iščejo srečo in užitek. Pri njih je izkušnja nakupa pomembnejša od 

izdelka. Zaradi prijetne dišave v okolju, ki ustvarja prijetno nakupovalno ozračje, je 

mogoče pričakovati, da bo dišava imela večji vpliv na hedonistične kupce (Douce in 

Janssens 2013). Prisotnost dišave v okolju vpliva na počutje kupca, njegovo vzburjenje, 

oceno poslovnega prostora, oceno izdelka in njegovo željo po ponovnem obisku 

prodajalne. Opaziti je razlike med kupci z izjemno visoko in izjemno nizko motivacijo k 

nakupu. Pri kupcih z nizko motivacijo nakupa prijetno odišavljen prostor navadno nima 

vpliva na njihovo počutje (Douce in Janssens 2013). Človeška prepričanja in stališča se 

oblikujejo skozi celotno življenje. Dišava, ki spremlja podobo blagovne znamke, oblikuje 

''zavedanje blagovne znamke'' (angl. brand awernes) in je zato človeku bolj prepoznavna 

vse njegovo življenje. S pomočjo dišave je mogoče povečati tudi vrednost izdelka v 

kupčevih očeh, zaradi česar ga je pripravljen hitreje kupiti, kar še posebej velja za 

prehrambne izdelke (Valenti in Riviere 2008). Vpliva tudi na prepričanja ljudi. Tržniki so 

porabili veliko denarja, da so vonju po boru ustvarili podobo, ki naj bi bil sinonim za 

čistočo. V tem primeru dodaten atribut, kot je dišava, ustvari pričakovanja kupca 

(Fitzgerald in Swati 2008).  

 

Raziskovalci so se pri svojem raziskovanju osredotočali predvsem na preverjanje vpliva 

dišav okolja, v katerem se človek nahaja. Novejše raziskave se vedno bolj usmerjajo v 

preverjanje učinka dišav, ki so povezane z lastnostmi izdelka in dokazujejo, da ima dišava 

večji vpliv tam, kjer se smiselno uporabi s tipom izdelka ali okoliščinami nakupa 

(Spangenberg, Crowley in Henderson 1996). Kjer je dišava povezana z lastnostmi izdelka, 

dosežemo boljši učinek in večjo sposobnost priklica spomina. Temu je najverjetneje tako, 

ker v takih primerih kupec poveže dišavo z enim proizvodom, medtem ko ga lahko vonj 

prostora spominja na več proizvodov ali na prodajni prostor (Krishna 2010).  

 

Ne gre torej spregledati, da na učinek dišave vplivajo razlike med posamezniki, kot so 

spol, starost, tradicija, kulturne razlike, nakupne navade ipd.  

 

 

5.2.4 Vpliv dišave na kupčev spomin 

 

Profesorica Herz (2005) je v svojih raziskavah preverjala tudi povezavo med dišavo in čustvi 

ter ugotovila, da med njimi obstaja povezava. Prijetna dišava in pozitivna čustva sprožijo 

pozitivno razpoloženje in obnašanje kupca. V četrtem poglavju smo že zapisali, da imajo 

dišave vpliv na človeka, na ustvarjanje dolgoročnega spomina, na njegovo obnašanje, 

razpoloženje, oceno prodajnega okolja, porabo in spomin. Kljub pomanjkljivim dokazom o 

neposrednem vplivu dišave na kupca se podjetja vse bolj odločajo za uporabo dišav v 

prodajnem okolju za namene pospeševanja prodaje (Krishna 2010). Voh je eden najbolj 
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prvinskih in najgloblje zakoreninjenih človeških čutov in ima potencial ustvariti njegove 

nenadzorovane odzive. Zaradi njegove povezave s središčem za čustva velja, da 75 % 

človekovih dnevnih občutkov izzovejo prav dišave. Noben drug senzorični sistem nima 

takšne neposredne medsebojne povezave med čustvi in asociativnim pomnjenjem (Buck in 

Axel 2004).  

 

Podatki že izvedenih raziskav kažejo, da se spomini, ki jih izzove dišava, čustveno razlikujejo 

od drugih spominskih izkušenj. Ta ugotovitev ponazarja pomembnost razlik med spominom, 

ki ga spodbudi zaznani vonj, in spominom, ki ga spodbudijo drugi čuti. Lahko bi rekli, da je 

vohalni spomin ločen od drugih sistemov pomnjenja (Herz 1998). 

 

 

5.2.5 Vpliv dišave na kupčevo odločitev 

 

Vedeti moramo, da so človeški možgani središče, ki nadzoruje obnašanje. Možganska 

dejavnost se zgodi pred človeškim odzivom, zato so čustvene spodbude v kupčevih možganih 

zelo pomembne (Shaw, Dibeehi in Walden 2010). Čustveni del človeških možganov usmerja 

kupca, komu ali čemu bo namenil pozornost. Blagovna znamka, ki bo s pomočjo čustvenih 

spodbud oblikovala njeno celotno podobo, bo imela večjo možnost, da v kupčevih očeh zgradi 

čustveno povezanost in zvestobo (Van Praet 2012). Vpliv dišave na kupčevo odločitev je 

odvisen od posameznika in njegovega trenutnega razpoloženja, čustev, povezanih z ugodjem, 

sreče in zadovoljstva, vzburjenja, ki je odvisno od navdušenja, obnašanja in stimulacije, ter 

nadzora, ki je povezan s kupčevo sposobnostjo po samonadzoru dojemanja okolja, povzemajo 

model PAD avtorji knjige ''Marketing sensoriale''. Ob čustveni spodbudi odločitev o nakupu 

sprejme del možganov, na katere vplivajo čustva, in ta ni vedno racionalen. Kupec bo ob 

zaznavi prijetnega vonja po slaščicah opravil nakup v prodajalni s slaščicami, čeprav ve, da 

slaščice dvigujejo krvni sladkor, povzročajo povečano telesno težo in so nezdrave. V tem 

primeru kupec kupuje dober občutek ob zaužitju slaščice in jo bo kupil ne glede na morebitne 

negativne posledice (Van Praet 2012).  

 

Dišava učinkovito vpliva na dojemanje okolja in odločitve strank, še posebej ko se vonj ujema 

z izdelkom (Spangengberg, Grohmann in Sprott 2005). Če uporabljena dišava odraža lastnosti 

izdelka ali je zmernega vonja, čeprav v neskladju z lastnostmi izdelka, ima močnejši vpliv na 

odziv kupca in vpliva na njegovo nakupno vedenje. Neskladna dišava z izdelkom v zmerni 

uporabi ob upoštevanju možnosti nadzora nakupnega impulza ne spodbudi nakupa (Heberland 

idr. 2010). Zato je pomembno, da se vonj ujema s klasifikacijo izdelka v fazi odločanja o 

nakupu in s spolom kupca (Spangengberg, Grohmann in Sprott 2005). 

 

Omenili smo že, da se je z napredovanjem tehnologije prezračevanja prodajnih mest 

razprševanje dišav spremenilo. Večji trgovski sistemi lahko v prostor razpršujejo več dišav in 
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jih prilagodijo posameznemu tipu kupca ali izdelka po posameznih oddelkih, s čimer povečajo 

njihovo učinkovitost.  

 

Dišava v toplem ali hladnem okolju ima drugačen vpliv na preference kupcev. Raziskave so 

pokazale, da kupci zaznajo dišavo drugače pri različnih temperaturah. Toplo ozračje daje 

občutek večje gostote ljudi, ustvarja preference predvsem za nakup dražjih izdelkov, povečuje 

možnost nakupa nadomestnih izdelkov, povečuje nakup števila izdelkov v enem nakupu, 

povečuje ponovni obisk prodajnega mesta in skupno porabo denarja v trgovini. Večja je tudi 

motivacija k nakupu. Nazadnje vplivajo na še en ključni dejavnik, to je stik med prodajnim 

osebjem in stranko, ki preko dišave ustvarja drugačne razmere za preference kupcev 

(Madzharov, Block in Morrin 2015).  

 

Naj ob koncu dodamo, da enostavna, bolj znana dišava v prodajnih okoliščinah učinkoviteje 

vpliva na kupca kot sestavljena (Heberland idr. 2010). Kupci ob zaznavi enostavne dišave 

potrošijo več kot ob zaznavi kompleksne dišave in hitreje posežejo po nakupu dodatnega 

izdelka (Herrmann idr. 2013). Čeprav sta si dišavi lahko podobni in usklajeni s ponudbo 

podjetja, se enostavna dišava lažje zlije z okoljem in hitreje spodbudi kupca k nakupu. 

Mogoče so sestavljene dišave preveč kompleksne, da bi na kupca imele želen učinek 

(Heberland idr. 2010). 

 

V našem raziskovalnem delu smo se osredotočili na preverjanje treh vrst tez in ugotovitev, do 

katerih so prišli znanstveniki, ki proučujejo vplive dišav na posameznika v prodajnem okolju. 

Preverili bomo vpliv dišave na razpoloženje in počutje kupca, vpliv dišave glede na spol in 

vpliv uporabe dišave na prihodke od prodaje. Pred izdelavo empirične raziskave bomo za 

navedene skupine vplivov na kupca predstavili izsledke raziskav tujih raziskovalcev. 

 

 

5.3 Vpliv dišave na kupčevo razpoloženje in počutje 

 

Voh je relativno neraziskan čut, predvsem na področju vplivov na obnašanje človeka v 

nakupovalnih okoliščinah, vendar se v zadnjem desetletju povečuje število raziskav, ki 

proučujejo vpliv dišav na obnašanje človeka v različnih okoliščinah, posebej v okoliščinah 

nakupa. Skupno tem raziskavam je, da so uspele dokazati, da dišava vpliva na obnašanje 

kupcev, vendar je kljub temu še vedno premalo izkoriščena (Hertz 2009). 

 

Prisotnost posebnega vonja ima lahko pozitiven vpliv na splošno stanje in obnašanje kupca in 

negativen vpliv na ciljno usmerjeno vedenje v prodajalni. Gre za neke vrste paradoks, kjer 

dražljaj vonja, ki ga ob vstopu v prodajalno zazna kupec, odvrne kupca od posebnega cilja 

nakupa. Kupec zaradi prijetnega vonja sicer uživa v nakupovalni izkušnji, vendar spremeni 

odločitev o tem, kateri izdelek bo kupil. Kupci, ki pridejo v prodajalno npr. knjig in zaznajo 
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vonj po čokoladi, se bodo, čeprav pridejo z namenom kupiti drugačno knjigo, najverjetneje 

odločili za nakup knjige, povezane s čokolado (Douce idr. 2013).  

 

Da dišave ugodno vplivajo na počutje ljudi, je preverjal tudi Mc Donnell (2002). V eni izmed 

raziskav je preverjal, ali uporaba dišave pozitivno vpliva na kupce, medtem ko čakajo v vrsti. 

Raziskava je pokazala, da so bili ob uporabi dišave kupci pripravljeni čakati dlje in niso bili 

razburjeni. V raziskavi, ki so jo izdelali na Southern Brittany University, so sodelovali 

prostovoljci, ki so pred dvema prodajnima mestoma namenoma odvrgli robček ali rokavice. 

Preveriti so hoteli pripravljenost kupcev pomagati mimoidočim. Raziskava je pokazala 

zanimive rezultate, in sicer so bili kupci, ki so prihajali iz trgovine, v kateri so uporabili 

dišavo, bolje razpoloženi in pripravljeni pomagati pri pobiranju predmeta. Medtem ko kupci, 

ki so prihajali iz prodajnega prostora, v katerem ni bila uporabljena dišava, niso bili tako 

naklonjeni pomoči tujcem. Raziskava je potrdila, kako lahko dišava pozitivno vpliva na 

obnašanje ljudi (Miani 2012). Prijetna dišava tudi spodbudi kupčev odziv v afektu, kar ga 

usmeri v impulzno obnašanje in vpliva na njegov ponoven obisk prodajalne (Kannan in 

Vinayagamoorthy 2014). Izziv trženja je usmerjati čustvena doživetja od slabih k dobrim. 

Jeza, dolgočasje, razočaranje so občutki, ki kupca odvrnejo od nakupa (Watkinson 2013).  

 

Ne gre pozabiti, kot smo že omenili, da dišave lahko pozitivno vplivajo ne le na kupce, 

temveč tudi na prodajalce. Pri tem ločimo dva tipa učinka (Messagio idr. 2009): 

- neposreden vpliv na kupca in prodajno osebje – kjer ima vpliv na čas, preživet na 

prodajnem mestu, na zadrževanje na prodajnem mestu, na višino povprečnega zneska 

računa in razpoloženje prodajnega osebja; 

- posreden vpliv na odnos med kupci in prodajnim osebjem – kjer ima vpliv na trajanje 

medsebojnega odnosa, število ponovnih srečanj, število preizkušenih izdelkov, število 

kupljenih izdelkov. 

 

Prodajno osebje, ki dela v odišavljenih prostorih, izboljša razpoloženje, poveča učinkovitost, 

produktivnost, dosega višje cilje in večja je verjetnost učinkovitih strategij dela. Uporaba 

dišav se je izkazala tudi kot pozitivno sredstvo pri reševanju reklamacij kupca (Bradford in 

Desrochers 2009).  

 

 

5.4 Vpliv razlik po spolu in starosti 

 

Dišave, skladne s ponudbo prodajnega mesta in prilagojene kupčevemu spolu, bodo imele 

večji učinek, kar bo imelo za posledico boljšo oceno prodajnega mesta, daljši čas, preživet v 

prodajalni, in večjo porabo denarja. Na podlagi kroga dišav ''Fragrance Whell'' avtorja 

Edwardsa, prikazanega na sliki 4 na strani 28, sta kemika Zarzo in Stanton (2009) želela 

preveriti, katere dišave sodijo med pretežno ženske, katere med pretežno moške in katere so 
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všečne obema spoloma. Tako sta v svoji raziskavi, v katero sta vključila skupno 5730 dišav, 

testirala 3463 ženskih, 1717 moških in 550 uniseks dišav in dobila zanimive rezultate. S sliko 

10 so prikazane najbolj izpostavljene dišave po posamezni kategoriji. 

  

 

 

Slika 10 : Slikovni prikaz razporeditve dišav po posamezni kategoriji dišave 

Vir: Zarzo in Stanton 2009, 713–724. 

 

 

S pomočjo omenjene raziskave sta avtorja opredelila razlike med spoloma in Edwardsov krog 

dišav razvrstila po spolu. S tem sta izdelala splošen pregled učinkovitosti posamezne skupine 

dišav glede na spol. Tako sta tržnikom olajšala izbiro skupine dišav za dosego učinkovitosti 

po spolu. Kot ugotavljajo Spangenberg, Grohmannb in Sprott (2005), bo v prodajalnah s 

tekstilom, kjer ni mogoče uporabiti dišave, povezane z izdelkom, prodaja na moškem oddelku 

boljša, če bo tam uporabljena moška dišava. Enako bi lahko dejali za ženski oddelek oblačil.  

 

Ženske so občutljivejše na dišavo kot moški, prav tako obstajajo med spoloma razlike v 

preferencah in odzivih ob zaznavi dišave. Zanimivo je, da imajo ženske drugačen odziv od 

moških na isto dišavo. Moški se dlje zadržujejo v okoljih, ki so odišavljena s pikantno dišavo, 

kot ženske, medtem ko se ženske raje zadržujejo v okoljih, kjer diši po šamponu (Valenti in 

Riviere 2008).  
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Starejši ljudje slabše povezujejo razmerje med dišavo in dogodkom v preteklosti kot mlajši. 

Ljudje imamo namreč glede na starost različne sposobnosti zaznavanja dišav, ki so boljše pri 

mlajših kot pri starejših ljudeh. Ljudje med 20. in 40. letom starosti lahko zelo hitro zaznajo in 

pomnijo tudi do 40 različnih vonjev, medtem ko je hitrost zaznavanja različnih vonjav pri 

ljudeh, starih med 40 in 70 let, že veliko slabša, po 70. letu pa drastično upade. Zaznavanje 

vonja na prodajnem mestu je tako pri mlajših ljudeh večja kot pri starejših, prav tako 

prisotnost vonja na prodajnem mestu bistveno bolj vpliva na večjo porabo denarja pri mlajših 

kot pri starejših ljudeh. Slednje lahko vonj celo odvrne od nakupa. Od tod seveda izhaja, da 

imajo dišave na mlajše ljudi večji učinek kot na starejše. Ob teh razlikah se postavlja 

vprašanje uporabe dišav na prodajnem mestu in njihovega dejanskega vpliva na vse kupce 

(Chebat, Morrin in Chebat 2009). 

 

Obstajajo razlike tudi med generacijami, ugotavlja Hirch (1995). Starejše generacije, rojene 

pred letom 1930, imajo raje naravne vonje, medtem ko imajo mlajše generacije, rojene po letu 

1930, po njegovih navedbah iz leta 1995, raje umetne vonje. Razlika nastaja zaradi drugačnih 

spominov iz preteklosti, kjer imajo starejše generacije drugačne spomine na otroštvo kot 

mlajše generacije, še ugotavlja profesorica Herz (2004). Obstaja tudi razlika med ljudmi, ki 

živijo v mestu ali na vasi, prav zaradi drugačnih izkušenj in spominov. 

 

 

5.5 Vpliv na prihodke od prodaje 

 

Raziskave dokazujejo, da pod določenimi pogoji in dodanimi prijetnimi dišavami podjetja 

lahko povečajo svoje prihodke. Kupci potrošijo več denarja tam, kjer dišava odraža lastnosti 

izdelkov, in tam, kjer je dišavo lažje povezati z njimi (Spangenberg, Grohmannb in Sprott 

2005). Dišave vplivajo bolj na tiste kupce, ki so nakup načrtovali, kot na tiste, ki ga niso. Na 

impulzivne kupce bolj vpliva glasba, povezana z dišavo (Michon, Chebat in Turley 2005).  

 

Da bi preverili dejanski učinek uporabe dišav na kupca in prihodke od prodaje, je bilo 

izdelanih kar nekaj raziskav, ki so pokazale pozitivne učinke splošne uporabe dišav za 

namene pospeševanja prodaje. V nekaterih primerih uporabe se je povečal čas zadrževanja 

kupca v prodajalni, v nekaterih prihodki. 

 

V nadaljevanju so navedeni primeri uspešne uporabe dišav, ki so spodbudile kupca k nakupu 

in povečale prihodke od prodaje, povzeti po navedbah različnih avtorjev, ki so napisani ob 

koncu posamezne alineje: 

- V neki ameriški trgovini s čevlji so po navedbah avtorjev Bradforda in Desrochesa (2009) 

v prodajni prostor namestili razpršilec z dišavo in preverjali njen učinek na kupca. 

Rezultati raziskave so pokazali, da bi kar 84 % ljudi, ki so bili vključeni v raziskavo, raje 
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kupilo čevlje v odišavljenem prostoru. Med temi je bilo od 10 do 15 % takih, ki so bili 

pripravljeni za izdelek plačati več, kot je znašala njegova dejanska cena.  

- V enem izmed kazinov v Las Vegasu je ameriški zdravnik Hirch (1995) iz Fundacije za 

zdravljenje voha in okusa (angl. Smell and Taste treatement foundation) izvedel 

raziskavo. Na predelu, kjer se nahajajo igralni avtomati, so namestili dišavo. Teden dni 

kasneje so preverili učinek na prihodke in ugotovili, da so se ti povečali za 45,11 %, ob 

malenkostnem povečanju jakosti dišave so se prihodki še dodatno povečali, in sicer za 

53,42 % v primerjavi z enim tednom prej. Od takrat večina lasvegaških kazinov v svojih 

salonih uporablja dišavo. 

- Raziskava, izvedena v neki ameriški prodajalni z obutvijo, kjer so uporabili dišavo sveže 

limone, je pokazala zelo obetavne rezultate. Kupci so v tej prodajalni zapravili v 

povprečju še enkrat toliko, kot pred uporabo dišave, in sicer je povprečni nakup s 

predhodnih 55 ameriških dolarjev narasel na 90 ameriških dolarjev (Bradford in 

Desroches 2009). 

- Južnokorejsko podjetje Dunkin Donuts je povečalo razpoznavnost svoje kave s tem, da je 

na mestnih avtobusih razpršilo dišavo z vonjem po njihovi kavi sočasno s predvajanjem 

radijske reklame. S pomočjo te trženjske dejavnosti so povečali obisk svojih prodajaln za 

16 % in prihodke od prodaje za 29 % (Lewis 2013). 

- Kavarna Starbucks je pri svoji strategiji oblikovanja blagovne znamke uporabila glasbo in 

vonj po kavi. S tem so kupcu želeli prenesti čustva in nakupovalno izkušnjo ter ne samo 

potrebo po pitju kave. Tudi Singapore Airlines na svojih letih že od zgodnjih devetdesetih 

let uporablja posebno dišavo, ki njihove potnike spominja na dom, pri čemer se je 

povečalo število njihovih stalnih potnikov (Watkinson 2013). 

- Trgovina z živili Net Cost v New Yorku je razpršila različne dišave po hrani po posameznih 

nakupovalnih hodnikih, da bi spodbudila kupce k nakupu. Vonj po čokoladi je bil razpršen 

med policami s slaščicami in bomboni, vonj po grenivki med policami sadja, vonj po 

kruhu med policami krušnih izdelkov, za vsak sektor so skrbno izbrali vonj. Rezultati so 

pokazali, da so se prihodki od prodaje povečali za 7 % zatem, ko so bile dišave nameščene 

v prostor (Lewis 2013). 

- V Hard Rock Hotelu v Universal studiih v Orlandu na Floridi so uporabili vonj po vafljih 

in sladkih piškotih, da bi privabili goste v prodajalno sladoleda. Prej neobiskana 

prodajalna je s pomočjo te trženjske dejavnosti povečala prihodke od prodaje za 30 % 

(Lewis 2013). 

- Podjetje Scent Air, ki sodi med vodilna podjetja na področju distribucije dišav, izvaja 

distribucijo že v 109 državah in pri tem uporablja katalog z več kot 2000 različnimi 

dišavami. Med njihovimi strankami je tudi podjetje Hugo Boss. Pri Hugo Bossu so se pred 

leti odločili uporabiti dišavo pri oblikovanju svoje blagovne znamke. Z uporabo dišave, ki 

pri človeku ustvarja občutke prefinjenosti, kakovosti ipd., so dosegli visoko razpoznavnost 

kakovosti, ekskluzivnosti in razkošja (Lewis 2013). 
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5.6 Etični vidik uporabe dišav 

 

Obsežno razpravo o etičnosti uporabe dišav sta razvila raziskovalca Bradford in Desrochers 

(2009). V njej navajata, da uporaba dišav za potrebe pospeševanja prodaje ustvarja razmerja 

med vsemi akterji, ki pri tem sodelujejo, in sicer raziskovalcem, ki razvija različne dišave in 

preverja njihove učinke, prodajalcem dišav in sistemov za odišavljenje, ki trži dišave in 

sisteme, tržniki podjetij, ki dišavo vključijo v dejavnosti pospeševanja prodaje in s tem 

vplivajo na vedenje in odnos med kupcem in trgovcem. Ugotavljata, da imajo trgovci na 

drobno pravico izvajati trženjske dejavnosti z namenom pridobivanja novih kupcev in s tem 

doseganja želenih poslovnih rezultatov. V ta namen uporabljajo načine, ki bi jim prinesli 

konkurenčne prednosti. En izmed teh je tudi uporaba dišav za namene pospeševanja prodaje. 

Poudarjata, da ne gre spregledati dejstva, da trgovci ne bi smeli vplivati na vedenje 

potrošnikov, saj potrošniki na to nimajo vpliva in so brez možnosti obrambe. Sicer ni nujno, 

da kupec dišavo v okolju vidi kot način manipulacije, lahko jo zazna le kot del prodajnega 

okolja. Ocenjujeta, da ravno zato nekateri uporabo dišave z namenom vpliva na kupčevo 

obnašanje vidijo kot neetično dejanje. Dejstvo je, da se kupec takim primerom trženja ne 

more izogniti, kar lahko pri njem izzove odklonilen odziv ali jezo. Mnogi avtorji, ki 

zagovarjajo sodobne načine trženja, trdijo, da mora imeti trgovec možnost uporabe tehnik 

trženja, ki mu prinašajo pozitivne učinke njegovega poslovanja, vidijo pa težavo v tem, da so 

ob tem osredotočeni na prednosti, ki jih tovrstne metode trženja prinašajo zanje. V svoji 

razpravi dodajata, da uporaba dišav v okolju ni nezakonita, kot tudi ne uporaba tehnik 

pospeševanja prodaje. Z navedenim se strinjajo mnogi strokovnjaki in menijo, da čeprav se 

kupec ne zaveda uporabe dišave v prostoru, ki jo je trgovec uporabil za namene pospeševanja 

prodaje in s tem poskusil vplivati nanj, ni nobenih etičnih pomislekov pri njeni vpeljavi na 

prodajna mesta. Raziskovalci, ki izvajajo raziskave z namenom preverjanja učinka dišav na 

človeka oziroma v prodajnih okoliščinah kupca, spodbujajo njihovo uporabo. Njihov cilj je 

povečati uporabo dišav v okolju ne glede na stopnjo zavedanja kupca. Zagovorniki uporabe 

dišav po njunih navedbah namreč trdijo, da gre pri uporabi dišav prvenstveno za zasledovanje 

cilja po ustvarjanju prijetnega prodajnega okolja, ki bo privlačnejše, dostopnejše in prijetnejše 

za kupca. Ne gre prezreti dejstva, da lahko kupec po določenem obdobju izpostavljenosti 

dražljaju iz okolja razvije zavedanje o poskusu vpliva nanj, kar pripelje do tega, da so koristi, 

ki jih prinaša uporaba dišav, le začasne narave. S tem dobi kupec možnost, da si zgradi 

obrambni sistem in se ob prihodnji izpostavljenosti lahko izogne vplivu nanj. Za konec 

raziskovalca navajata, da si zaradi različne zaznave dišav kupci dišave razložijo drugače tudi 

glede na individualne lastnosti posameznika ter si ustvarijo podobo izdelkov, kot si sami 

želijo, kot prijetne, čustvene, vabljive, nedosegljive ipd. 

 

Iz navedenega je mogoče oblikovati mnenje, da gre pri pregledu etičnosti uporabe dišav zgolj 

za različen pristop k uporabi dišav. Če uporabo dišave vidimo kot manipulacijo kupca, pred 
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katero nima obrambe, bi lahko dejali, da gre za neetično dejanje, medtem ko je uporaba 

dišave z namenom ustvarjanja prijetnih nakupovalnih okoliščin za kupca, usmerjena k 

zadovoljevanju kupčevih potreb, pozitivno dejanje in ga ni mogoče več obravnavati kot 

neetičnega. Med raziskavami lahko najdemo tudi uporabo dišav za druge namene. Nekatere 

raziskave uporabe dišav na delovnem mestu so dokazale, da njihova uporaba spodbudi 

delovno dejavnost in razpoloženje zaposlenih, kar smo že omenili v tem poglavju. Enako 

velja za uporabo dišav v zdravstvene namene. Za nobenega od teh primerov pa ne moremo 

trditi, da so bili uporabljeni z neetičnimi nameni, temveč z nameni spodbude in dviga 

motivacije. 

 

Kljub etičnim pomislekom uporabe dišav za namene pospeševanja prodaje je treba poudariti, 

da je mogoče le s pomočjo trženja in njegovih prijemov doseči harmonijo med interesi 

podjetij in kupci, kar lahko posledično vpliva na celotno družbo, ugotavljajo Messagio in 

drugi (2009). Etično uporabljeni trženjski prijemi, ki zagotavljajo varnost in so varni za 

kupčevo duševno in fizično zdravje, lahko razvijejo tržno moč kot dobrobit celotne družbe. 

Podjetja morajo seveda pri njihovi uporabi upoštevati merila za varovanje okolja, svobodo 

izbire, enake možnosti in transparentnost. Po njihovem mnenju bi morali tržniki pri uporabi 

dišav zasledovati vizijo, ki zasleduje tako interese podjetja kot tudi širše družbene interese, 

kajti le tako bi pripomogli k splošnemu blagostanju v družbi. 

 

 

5.7 Tveganost uporabe dišav 

 

Uporaba dišav v maloprodajnih okoljih se je pokazala kot pozitivna izkušnja. Pri povzemanju 

rezultatov tujih raziskav smo videli, da imajo prijetne dišave številne pozitivne učinke. Kupci 

bolje vrednotijo izdelke, izboljša se podoba prodajalne, poveča se ponovni obisk prodajalne, 

poveča se nakup izdelkov, ki so se pred tem slabo prodajali, podaljša se čas zadrževanja v 

prodajalni, kar poveča verjetnost nakupa, in še bi lahko naštevali. 

 

Kljub temu je lahko uporaba dišav zelo tvegana, če na kupca nima želenega učinka. Pri njem 

lahko povzroči dolgoročne nezaželene posledice, če z dišavo v preteklosti ni imel dobrih 

izkušenj. Nepremišljena uporaba tako lahko povzroči blatenje blagovne znamke, povečano 

nezaupanje v poslovanje podjetja, neetičnost ravnanja podjetja in s tem potencialno družbeno 

škodo (Bradford in Desrochers 2009). 

  

Tudi prijeten vonj ne povzroči vedno pozitivnega odziva kupcev. Ko ni v soglasju s 

prostorom ali izdelkom, se lahko zgodi, da spodbudi odklonilno obnašanje. Seveda je to 

odvisno od pričakovanja potrošnika ali preferenc glede prodajnega mesta ali vrste blaga. 

Vsekakor velja poudariti, da imajo pravilno uporabljene dišave pozitiven učinek na kupca 

(Spangenberg, Crowley in Henderson 1996).  
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Poraja se tudi vprašanje, kako dišava vpliva na človeka oziroma ali je enaka dišava enako 

všečna tudi drugim. Ljudje namreč verjamejo, da so njihove zaznave enake zaznavam drugih, 

zato so mnenja, da so tisti, ki se z njimi ne strinjajo, pristranski. Njihova zaznava je po 

njihovem mnenju edina realna in prava, drugačno mnenje drugih pa pristransko in 

neobjektivno. Tako tržniki ne morejo vedeti, katera dišava je najprimernejša in ali bo na vse 

vplivala enako. Ocene posameznikov se namreč, ravno zaradi različnega dojemanja, v istem 

trenutku lahko zelo razlikujejo, enako velja tudi za njihove odzive. Iz tega sledi, da ni nujno, 

da bomo z uporabo ene dišave enako zadovoljili vse potrošnike (Krishna 2012). 

 

Izbira ustrezne dišave za namene pospeševanja prodaje je pomemben dejavnik pri doseganju 

želenega učinka. Čeprav uporaba dišav za potrebe trženja ponuja velike priložnosti za tržnike, 

ne smemo pozabiti na pomembno vprašanje alergij kupcev. Zagovorniki uporabe dišav zato 

opozarjajo, da lahko nepravilna uporaba dišav izzove nasproten učinek, zato morajo biti 

tržniki pri njihovi uporabi pazljivi (Tischler 2005). 

 

 

5.8 Uporaba dišav v svetu in pri nas 

 

Specializirane prodajalne že dolgo uporabljajo dišave, prodajalna s kruhom vonj po svežem 

kruhu, prodajalna z bomboni vonj po bombonih, prodajalna s kavo vonj po kavi ipd. Prav tako 

nam dišave niso tuje v lepotilnih salonih in velneških centrih. Danes lahko zaznamo vedno 

večjo uporabo dišav tudi v prodajalnah, kjer dišave niso povezane s proizvodi, temveč so 

uporabljene z namenom ustvarjanja prijetnega vzdušja v prostoru (Spangengberg, Grohmann 

in Sprott 2005). Današnji tržniki ugotavljajo, kako pomembno je pravilno trženje že od 

začetka razvoja blagovne znamke. Na podlagi izdelane raziskave studia Nickelodeon 

povprečen 10-letni otrok pozna že od 300 do 400 različnih blagovnih znamk. Zaznavanje 

blagovne znamke v otroških letih lahko postane del življenja posameznika in ga spremlja 

skozi odraščanje in kasneje v življenju. Od tod še večji pomen oblikovanja blagovne znamke s 

pomočjo vpliva na človeška čustva (Lewis 2013). 

 

Ko so se posamezne blagovne znamke v množici podobne ponudbe želele razlikovati od 

ostalih, so tržniki iskali nove trženjske metode, ki bi omogočale doseči spremembo v zaznavi 

njihove blagovne znamke. Dober primer je sicer stara blagovna znamka iz leta 1892 

Abercrombie and Fitch. Ob svojem novem tržnem vzponu leta 2005 je oblikovala trženjsko 

strategijo na senzoričnem trženju in v blagovno znamko vključila dišavo. Trženjska dejavnost 

je dosegla zavidljive uspehe. V tekstilni industriji je bila prva, ki je na svoja prodajna mesta 

vključila dišavo. Sicer je bil sprva poskus vpeljave neuspešen, ker so dišavo uporabljali kot 

dezodorant, ko pa so dišavo namestili v prezračevalni sistem, je blagovna znamka postala 
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ikona uspešne trženjske promocije z vpeljavo dišave v svojo poslovno strategijo (Smiley 

2014). 

Po podatkih o številu članov Scent Marketing Instituta (2015) iz New Yorka, ki združuje vsa 

večja svetovna podjetja na področju distribucije sistemov za razprševanje dišav in distribucijo 

dišav, je mogoče razbrati, da v svetu deluje vsaj 27 družb s to dejavnostjo. Med največjimi 

svetovnimi družbami je družba ScentAir s sedežem v mestu Chalotte v ZDA, ki posluje v 105 

državah sveta. Avstralsko podjetje Air Aroma (2015), tudi s sedežem v ZDA, sodi med večje 

distributerje v Evropi. S svojimi izdelki za distribucijo dišav in dišavami oskrbujejo veliko 

podjetij avtomobilske industrije, letalske družbe, hotele, banke, trgovine s tekstilom, med 

katerimi najdemo Lexus, Technogym, Scotch & Soda, iblues, Centro Commerciale Lame 

Bologna, Bank Leumi, The Space Cinema Milan, Louis Vuitton, Emirates, Carneval Cruises, 

Starhotel E.c.ho Milan, Bombay Sapphire, Le Fay Resort Lake Garda, Chris Aire, Dunhill, 

Genral Motors, Penny Black, Metro Berlin, Whirlpool MediaMarkt, Hilton Worldwide, Jeep, 

Aston Martin, IHG, Intercontinental Hotel Group, Indian Railway, Intercontinental Hotel & 

Resorts, Marriot hotels, Mercedes Benz, Moooi, Colgate-palmolive, Novotel hotels, Qantas, 

Société Générale, Toyota, The Venetian hotel, Zara, X-Bionic, Unilever … (Air Aroma 

2015). S proizvodnjo in distribucijo dišav se v Evropi ukvarjata dve veliki podjetji, in sicer 

Firmenich iz Švice, ki posluje v 71 državah sveta, in Givaudan iz Francije, ki posluje v 90 

državah sveta. 

 

V Sloveniji je uporaba dišav za namene pospeševanja prodaje šele v povojih, se pa število 

podjetij, ki so jih začela uporabljati, veča. Po podatkih podjetja Lumal, d. o. o., ki deluje v 

sistemu Air Aroma in v Sloveniji nudi celostne rešitve odišavljanja prostorov, njihove sisteme 

uporabljajo trgovine Sensilab, Oviesse, Si.mobil, Sisley, Max Mara, United Colors of 

Benetton, Helios, trgovsko središče Supernova, hoteli Hotel Slon, M hotel, Hotel Lovec, 

Hotel Jožef, kinematografi Kolosej, kazini Casino Rio, Casino Fortuna, Gold klub, fitnes 

center Optimum fitness, medicinski center Medartis in tehnična trgovina Eltus plus.  

 

Na slovenskem trgu najdemo še Bhri institute (2015), ki ravno tako ponuja celostne rešitve 

odišavljanja prostorov. Na podlagi njihove spletne objave lahko vidimo, da skrbijo za 

odišavljanje prostorov v trgovinah Sportina XYZ, Casino Tivoli, Klub Top, Center lepote 

Dermofit, Sadni vrt, Dom upokojencev Kranj, Malgaj Ljubljana, Galerija Krvina, 

Fizioterapija, Casino Kongo, Vila Bled, Restavracija Cubo in Klub Cigara.  

 

Na osnovi predstavljenih izsledkov raziskav lahko povzamemo, da bodo tržniki v prihodnosti 

dajali večji poudarek uporabi dišave za namene izvajanja dejavnosti pospeševanja prodaje. 

Istočasno je mogoče ugotoviti, da je tovrstno trženje še v povojih in šele začenja izkoriščati 

svoj potencial. Kljub blagodejnim in potencialnim učinkom na kupca pa ne gre zanemariti 

dejstva, da je le pravilna in ustrezna uporaba dišav tista, ki lahko doseže želene rezultate.  

 



 

60 
 

 

6 OPREDELITEV METODOLOGIJE RAZISKOVANJA 

 

Naša študija primera je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu, ki smo ga že predstavili, smo 

povzeli teoretična izhodišča uporabe dišav na področju trženja in praktične primere uporabe 

dišav doma in v tujini. Kvalitativne podatke smo pridobili v literaturi tujih avtorjev, medtem 

ko smo za iskanje člankov uporabili spletno podatkovno bazo akademskih člankov Elsevier in 

spletne objave akademskih člankov avtorjev uporabljene literature. 

 

V drugem delu bomo prikazali podatke empirične raziskave, ki smo jo izvedli v trgovini OVS 

Italian Fashion v Kopru. Izbrali smo dva reprezentativna meseca, v katerih smo dejavnike, ki 

sicer vplivajo na prodajo, s pomočjo natančne izbire raziskovalnih obdobij poskusili obdržati 

stalne skozi celotno raziskavo. Na podlagi preteklih podatkov o prodaji, trženjskih dejavnostih 

in obisku turistov smo za izdelavo raziskave izbrali obdobji v dveh reprezentativnih mesecih, 

za katera velja, da: 

- ni predvidenih oglaševalskih akcij, 

- ni sezone popustov in drugih promocijskih dejavnosti, 

- imata primerljivo število predvidenih turistov, ki v Koper pridejo s potniškimi ladjami, 

- imata natančno strukturiran asortiment izdelkov, 

- imata primerljivo višino vrednosti zaloge izdelkov,  

- je mogoče zagotoviti nespremenljivo prodajno ekipo. 

 

V prvem raziskovalnem obdobju smo na prodajnem mestu uporabili dišavo, v drugem pa ne. 

Za pridobitev podatkov je bila uporabljena metoda kvantitativnega raziskovanja, pri čemer 

smo izvedli: 

- anketni vprašalnik – Anketni vprašalnik smo izvajali ustno, in sicer smo ob izhodu iz 

prodajnega mesta tistemu kupcu, ki je bil pripravljen odgovarjati na vprašanja, zastavili 

pet krajših vprašanj in dve demografski; 

- meritve časa zadrževanja kupcev na prodajnem mestu – Meritve časa zadrževanja kupcev 

na prodajnem mestu smo izvajali s pomočjo štoparice, s katero smo merili čas od prihoda 

do izhoda kupca iz prodajnega prostora. Kupec, izpostavljen meritvam, je bil izbran 

naključno in ni bil seznanjen z izvajanjem meritve; 

- analizo podatkov o prihodkih od prodaje in številu izstavljenih računov – Analizo 

podatkov smo izvedli na podlagi pridobljenih podatkov o prihodkih prodaje in številu 

izstavljenih računov v elektronski obliki s strani podjetja. 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili: 

- univariatno analizo, ki nam omogoča analizo posamezne spremenljivke, njenega 

povprečja, razpršenosti in porazdelitve. S frekvenčno porazdelitvijo smo prikazali del 
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z raziskavo pridobljenih podatkov, z opisno statistiko pa smo pojasnili srednje 

vrednosti posameznih kategorij; 

- bivariatno analizo, ki smo jo uporabili za preverjanje hipotez raziskovalnega dela. 

Analizo smo uporabili, ker omogoča preverjanje statistične medsebojne odvisnosti 

dveh ali več spremenljivk. Izračune smo izvedli s pomočjo statističnega programa 

SPSS za Windows. Izvedli smo: 

- t-test za neodvisna vzorca, ki je primeren za preverjanje aritmetičnih sredin 

dveh neodvisnih vzorcev in predvideva normalno porazdelitev obeh vzorcev, 

-  regresijsko analizo, ki je primerna za preverjanje statistično pomembnih razlik 

v določeni lastnosti za dve ali več skupin ter predvideva normalno porazdelitev 

vzorcev, in  

- Wilcox rank sum test, ki je primeren za ugotavljanje razlik med povprečnima 

vrednostma za majhne neodvisne vzorce, kadar proučevana spremenljivka za 

neodvisna vzorca ni normalno porazdeljena Test omogoča spremembo 

vrednosti v range, kjer najmanjša vrednost predstavlja rang ena in enako vse 

vrednosti spremenljivk rangira do največje vrednosti.  

 

Predvidena velikost vzorca je bila 500 enot v posameznem raziskovalnem obdobju, kar nam 

je v veliki meri uspelo zagotoviti, zato menimo, da smo s tem pridobili relevantne zaključke 

naše raziskave. 
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7 RAZISKAVA  

 

Pred opredelitvijo raziskovalnih izhodišč in vzorca bomo na kratko predstavili podjetje in 

prodajno mesto, kjer smo opravili raziskavo. 

 

Podjetje GEA Management, d. o. o., iz Kopra je imetnik franšize družbe OVS, s.p.a., iz 

Italije. Franšizna prodajalna OVS Italian Fashion se nahaja v središču Kopra v trgovskem 

središču OVS – Pittarosso, kjer je več prodajaln, in sicer prodajalna z oblačili OVS, 

prodajalna s čevlji Pittarosso, prodajalna z zdravili in medicinskimi pripomočki Tosama – 

Bela štacunca, Telekomov prodajni center in bar Trends Caffe. Prodajni asortiment trgovine 

OVS vsebuje otroška, ženska, moška oblačila, pižame, spodnje perilo in modne dodatke. 

Prodajno mesto meri 1040 m2 in se nahaja v pritličju trgovskega središča.  

 

V podjetju Gea Management, d. o. o., so se pred časom odločili za splošno uporabo dišave v 

prodajnem prostoru z namenom ustvarjanja prijetnega prodajnega okolja. Za te potrebe so 

namestili sistem za distribucijo dišave v prostor, ki je povezan s sistemom za prezračevanje in 

sodi med sodobne sisteme, ki delujejo po tehnologiji tako imenovane »hladne difuzije«. 

Dišave, ki jih uporabljajo, so certificirane pri Mednarodnem združenju za dišave IFRA, ki 

skrbi za upoštevanje smernic razvitih držav za zagotavljanje varstva potrošnikov in okolja. Za 

odišavljanje prostora uporabljajo parfumsko dišavo naravnega izvora, ki je primerna za oba 

spola, sicer pa jo lahko uvrščamo med sestavljene dišave. Prepričani so, da dišava pozitivno 

vpliva na počutje kupcev in ustvarja prijetno prodajno okolje, zato je strošek dišave sestavni 

del letnega proračuna, namenjenega trženjskim dejavnostim. Blagovna znamka OVS nima 

razvite dišave blagovne znamke, dišav tudi ne uporablja v dejavnostih pospeševanja prodaje. 

Načini pospeševanja prodaje niso predpisani v franšizni pogodbi in so del poslovne politike 

franšiznega partnerja. Uporaba dišave za namen pospeševanja prodaje sodi med samostojne 

trženjske dejavnosti franšiznega partnerja. V podjetju niso naročili izdelave lastnega 

zaščitnega vonja, temveč uporabljajo več vrst parfumskih dišav glede na letni čas ali prodajne 

dejavnosti. 

 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnih izhodišč, prednosti, omejitev in vzorca 

 

Raziskovalno izhodišče magistrske naloge je bilo preveriti, ali uporaba dišave na prodajnem 

mestu vpliva na počutje kupcev, na njihovo zadrževanje na prodajnem mestu in povečanje 

njihove porabe denarja. Predvsem nas je zanimalo, koliko in ali sploh dišava vpliva na 

nakupno vedenje potrošnika in na povečanje prihodkov od prodaje. Problem raziskave smo 

tako opredelili z glavnim raziskovalnim vprašanjem: ''Kako uporaba dišave na prodajnem 

mestu vpliva na nakupno vedenje potrošnikov, predvsem na povečanje prodaje?" Menimo, da 

prijetno prodajno okolje pozitivno vpliva tako na kupce kot na prodajalce in s tem povečuje 
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verjetnost boljših rezultatov prodaje in zadovoljstva potrošnikov. Z raziskavo smo poskušali 

ugotoviti, kako pogosto potrošniki obiskujejo prodajalno, kako se v njej počutijo, kakšne 

lastnosti pripisujejo vonju prostora, kolikšna je njihova poraba in kakšne so razlike med 

spoloma.  

 

Zapisali smo, da zajema asortiment prodajnega mesta, ki smo ga vključili v raziskavo, 

predvsem oblačila in modne dodatke. Na podlagi modela FCB grid, ki smo ga predstavili v 

teoretičnem delu, lahko prodajno mesto glede na prodajni program uvrstimo v desni trikotnik 

zgoraj, za katerega velja, da na kupčeve odločitve vplivajo čustva. Kupec načrtno kupuje 

doživetje, ki bo zadovoljilo njegov ego, potrebo po razvajanju, dobrem počutju in lepoti. 

Nakup je sicer čustvene narave, vendar še vedno premišljen. Glede na uvrstitev prodajalne po 

modelu FCB grid je mogoče določiti, da gre za prodajno mesto, kjer bi lahko dišava 

predstavljala aktivno stimulacijo okolja in se vključila med motive nakupa. Ugotoviti 

moramo, ali bo dražljaj iz okolja S vplival na oceno kupcev O in sprožil želene odzive s 

svojim vedenjem R, če naše testiranje ponazorimo s paradigmo SOR. 

 

Omejitve, ki jih bomo v raziskavi upoštevali, se nanašajo na zajeti vzorec in vremenske 

razmere. Anketiranci so bili v trgovini v Kopru izbrani naključno, kar pomeni, da rezultatov 

ne bo mogoče posplošiti na celotno populacijo. Prav tako bo raziskava omejena na eno 

prodajno mesto, in sicer na trgovino s tekstilom OVS Italian Fashion. Posebnost ponudbe in 

povpraševanja, ki velja za tekstil in je v delu odvisna tudi od vremenskih razmer, se lahko 

zaradi spremenljivega vremena med raziskavo pokaže kot omejitev. 

 

Med omejitve raziskave lahko vključimo tudi raziskovalkine večletne delovne izkušnje v 

trgovski panogi, kot tudi v trgovini s tekstilom. 

 

Zaradi značilnosti kraja in predvidenih množičnih prireditev v septembru in oktobru sta bili iz 

raziskave izvzeti sobota in nedelja. 

 

Prednosti raziskave sta neposredna izvedba merjenja časa nakupa in anketiranje kupcev. 

Slabosti raziskave so lahko različne nakupovalne navade ljudi, ki bodo vključeni v vzorec, ki 

vplivajo na čas nakupovalne poti in znesek nakupa izdelkov. 

 

Značilnosti vzorca, ki je bil izbran naključno na podlagi analize demografskega vprašanja, 

smo razdelili glede na spol, starostno skupino in velikost vzorca po posameznem 

raziskovalnem obdobju. Glede na demografsko strukturo obiskovalcev prodajalne in glede na 

prodajni asortiment je struktura vzorca pričakovana. 
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Spol 

 

Na anketne vprašalnike je odgovorilo več žensk kot moških. S slike 11 je razvidna struktura 

vzorca po spolu po posameznem raziskovalnem obdobju. 

 

 

 

Slika 11: Slikovni prikaz strukture vzorca glede na spol 

 

 

Na demografsko vprašanje anketnega vprašalnika, ki se je nanašalo na spol, je v prvem 

raziskovalnem obdobju od 463 anketirancev odgovorilo 80,12 % žensk in 19,87 % moških, 

medtem ko je v drugem raziskovalnem obdobju od 420 anketirancev odgovorilo 76,9 % žensk 

in 23,09 % moških. Na vprašanje o spolu so odgovorili vsi anketiranci. 

 

 

Starost 

 

Starostno skupino so na anketnem vprašalniku označili vsi anketiranci. S slike 12 je razvidna 

starostna struktura anketirancev, zajetih v raziskavo.  
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Slika 12: Slikovni prikaz starostne strukture vzorca anketirancev 

 

 

Največji delež anketirancev se nahaja v starostnem razredu med 31 do 45 let, in sicer v 

povprečnem deležu obeh obdobij 49,94 %, starostna skupina do 30 let je v povprečnem 

deležu obeh obdobij 22,63%, tretja je starostna skupina od 45 do 60 let v povprečnem deležu 

obeh obdobij 21,98 %, na zadnjem mestu pa je starostna skupina nad 60 let v povprečnem 

deležu obeh obdobij 5,43 %.  

 

 

Velikost 

 

V obeh raziskovalnih obdobjih je prodajno mesto obiskalo 22.153 kupcev. V obdobju 

raziskovalnih ur je v prodajalno vstopilo 7.866 kupcev. V raziskavo je bilo vključenih 883 

kupcev, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, in 236 kupcev, ki so bili izpostavljeni 

meritvam časa. Kupci, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, so predstavljali 11,22 % vseh 

kupcev, ki so vstopili v prodajalno med izvedbo raziskave, medtem ko je bilo meritvam časa 

nakupa izpostavljenih 3,1 % vseh kupcev. Izstavljenih je bilo 2840 računov, prodanih 6596 

artiklov, prihodki od prodaje so znašali 73.382,64 evrov. 

 

 

7.2 Oblikovanje vprašalnika  

 

Vprašalnik je sestavljalo pet zaprtih preprostih vprašanj in dve demografski. Pri prvem 

vprašanju so se morali anketiranci opredeliti o pogostosti obiska prodajnega mesta. Izbirali so 
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lahko med petimi odgovori, in sicer tedensko, mesečno, trimesečno, polletno in letno. Pri 

drugem vprašanju so definirali svoje počutje v prodajnem prostoru, kjer so imeli na izbiro pet 

možnosti: zelo dobro, dobro, nič posebnega, slabo, zelo slabo. Pri tretjem vprašanju so morali 

z odgovorom da ali ne odgovoriti na vprašanje, ali so v prostoru zaznali dišavo. V četrtem 

odgovoru so se opredelili do vonja, ki so ga zaznali, in sicer so lahko izbirali med odgovori 

prijeten, nevtralen ali neprijeten. Pri petem vprašanju, ki je bilo splošnejše narave, smo kupce 

povprašali, kako se počutijo v odišavljenem okolju, kjer smo jim postavili štiri trditve, na 

katere so lahko odgovorili z da, ne vem ali ne. Trditve so bile naslednje: se počutim bolje, se 

bolj sprostim, se raje zadržujem, se zato večkrat vračam. Zadnji dve demografski vprašanji sta 

se nanašali na spol in starostno skupino. Primer vprašalnika je prikazan v Prilogi 1. 

 

 

7.3 Merjenje in zbiranje podatkov  

 

Za raziskovalno obdobje smo izbrali dva reprezentativna meseca, v katerih smo dejavnike, ki 

sicer vplivajo na prodajo, s pomočjo natančne izbire poskusili obdržati stalne skozi celotno 

raziskavo, kar smo že opredelili v točki 6. Raziskava je bila razdeljena na tri sklope dejavnosti 

v dveh različnih raziskovalnih obdobjih: 

- Prvo raziskovalno obdobje – Prvi del raziskave smo opravili septembra 2015 od 14. do 

25. septembra. V prvem raziskovalnem obdobju je bila v prodajnem prostoru uporabljena 

dišava. Anketiranje kupcev je potekalo v dveh časovnih intervalih: 

1. od 14. do 18. septembra v dopoldanskem času od 10.00 do 12.00 ure in v 

popoldanskem času od 17.00 do 18.30 od ponedeljka do petka in  

2. od 21. do 25. septembra v dopoldanskem času od 10. do 12. ure in v popoldanskem 

času od 17.00 do 18.30 od ponedeljka do petka. 

- Drugo raziskovalno obdobje – Drugi del raziskave smo opravili oktobra 2015 od 12. do 

25. oktobra. V drugem raziskovalnem obdobju v prodajnem prostoru ni bila uporabljena 

dišava. Anketiranje kupcev je potekalo v dveh časovnih intervalih: 

1. od 12. do 16. oktobra v dopoldanskem času od 10.00 do 12.00 ure in v popoldanskem 

času od 17.00 do 18.30 od ponedeljka do petka in  

2. od 19. oktobra do 23. oktobra v dopoldanskem času od 10.00 do 12.00 ure in v 

popoldanskem času od 17.00 do 18.30 od ponedeljka do petka. 

 

Sočasno z izvedbo anketnega vprašalnika smo izvajali tudi meritve časa zadrževanja kupcev 

na prodajnem mestu. S pomočjo štoparice smo beležili čas od prihoda kupca v prodajalno do 

izhoda kupca iz prodajalne. Meritve smo izvajali v istih dnevih, kot smo opravljali anketiranje 

kupcev, vendar smo jih zaradi velikega obiska prodajnega mesta izvajali v daljšem časovnem 

intervalu, in sicer od 10.00 do 19.00 ure. Izbira kupca, ki smo mu merili čas zadrževanja v 

prostoru, je bila naključna, ne glede na starost in spol.  
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Zaradi veliko sočasnih dejavnosti pri izvedbi raziskave so raziskavo izvajali štirje izvajalci, in 

sicer: 

- en izvajalec je izvajal anketni vprašalnik v obeh raziskovalnih obdobjih (pomočnik 

raziskovalke), 

- dva izvajalca sta izvajala meritve časa v obeh raziskovalnih obdobjih, eden dopoldne in 

drugi popoldne (pomočnika raziskovalke), 

- en izvajalec je izvajal analizo podatkov o prihodkih in izdanih računih za obe raziskovalni 

obdobji (raziskovalka). 

 

Po poteku raziskovalnih obdobij smo od podjetja prejeli Poročilo o mesečni realizaciji 

podjetja za obdobje september–oktober 2015 podjetja GEA Management, d. o. o., iz katerega 

smo v analizi uporabili podatke o prihodkih od prodaje, številu izstavljenih računov in številu 

prodanih izdelkov, celotnem odpiralnem času prodajnega mesta, in sicer od 9.00 do 20.00 ure. 

 

Za prikaz raziskovalnih obdobij bomo v nadaljevanju uporabljali izraza prvo raziskovalno 

obdobje R1 in drugo raziskovalno obdobje R2. 

 

 

7.4 Rezultati in ugotovitve raziskave 

 

Pregled rezultatov in ugotovitev raziskave smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo s 

frekvenčno porazdelitvijo prikazali del pridobljenih podatkov in opisno pojasnili vrednosti, 

srednje vrednosti in deleže posameznih kategorij. V drugem delu smo z izvedbo statističnih 

testov preverili zastavljene hipoteze in povzeli ugotovitve celotne raziskave ter delo zaključili 

z ugotovitvami, razpravo in sklepno besedo. 

 

Prvo vprašanje anketnega vprašalnika je bilo namenjeno preverjanju pogostosti obiska 

prodajnega mesta anketirancev. Anketiranci so lahko izbirali med petimi odgovori, in sicer 

tedensko, mesečno, trimesečno, polletno in letno. S tem vprašanjem smo želeli preveriti, kako 

pogosto kupci obiščejo prodajno mesto, in ugotoviti stopnjo zvestobe kupcev. Iz rezultatov, ki 

smo jih dobili, lahko povzamemo, da ima prodajno mesto velik odstotek ponovnega obiska v 

kratkem časovnem razmiku. Podatki odgovorov na prvo vprašanje so prikazani v preglednici 

2. 
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Preglednica 2: Prikaz ocen frekvence obiska prodajnega mesta po raziskovalnem 

obdobju 

 Prvo raziskovalno 

obdobje R1 

Delež Drugo raziskovalno 

obdobje R2 

Delež 

Tedensko 145 31,31 % 112 26,66 % 

Mesečno 187 40,38 % 175 41,66 % 

Trimesečno 85 18,36 % 83 19,76 % 

Polletno 24 5,18 % 38 9,04 % 

Letno 22 4,75 % 12 2,85 % 

Skupaj 463 100,00 % 420 100,00 % 

 

Anketiranci so kot najpogostejši obisk prodajnega mesta izbrali odgovor mesečno (R1 – 40,38 

%, R2 – 41,66 %), odgovor tedensko je bil drugi največkrat izbran odgovor (R1 – 31,31 %, R2 

– 26,66 %), trimesečno je bil tretji najpogostejši odgovor (R1 – 18,36 %, R2 – 19,76 %), 

polletno (R1 – 5,18 %, R2 – 9,04 %) in letno (R1 – 4,75 %, R2 – 2,85 %) pa sta bila 

najmanjkrat označena odgovora. Deleži posameznih odgovorov se med raziskovalnima 

obdobjema niso zelo razlikovali. Visok odstotek odgovorov na prvi dve izbiri v obeh 

raziskovalnih obdobjih pokaže, da povprečno 70 % vseh anketirancev obišče prodajalno vsaj 

enkrat mesečno.  

  

Drugo vprašanje je bilo namenjeno preverjanju počutja anketirancev v prodajnem prostoru. 

Anketiranci so morali definirati svoje trenutno počutje, kjer so imeli na izbiro pet možnosti: 

zelo dobro, dobro, nič posebnega, slabo, zelo slabo. Odgovori na drugo vprašanje so prikazani 

v preglednici 3. 

 

Preglednica 3: Prikaz ocen počutja v prodajnem prostoru po raziskovalnem obdobju 

 Prvo 

raziskovalno 

obdobje R1 

Delež Drugo 

raziskovalno 

obdobje R2 

Delež 

Zelo dobro 206 44,49 % 128 30,47 % 

Dobro 213 46,00 % 245 58,33 % 

Nič posebnega 41 8,85 % 45 10,71 % 

Slabo 2 0,43 % 1 0,23 % 

Zelo slabo 1 0,21 % 1 0,23 % 

Skupaj 463 100,00 % 420 100,00 % 

 

 

Anketiranci so kot najpogostejši odgovor izbrali dobro (R1 – 46,00 %, R2 – 58,33 %), 

odgovor zelo dobro je bil drugi največkrat označen odgovor (R1 – 44,49 %, R2 – 30,47 %), 

nič posebnega je bil tretji najpogostejši odgovor (R1 – 8,85 %, R2 – 10,71 %), slabo (R1 – 

0,43 %, R2 – 0,23 %) in zelo slabo (R1 – 0,21 %, R2 – 0,23 %) sta bila najmanjkrat izbrana 



 

69 
 

odgovora. Prva odgovora na zastavljeno vprašanje je v obeh raziskovalnih obdobjih izbral 

velik odstotek anketirancev (R1 – 90,49 %, R2 – 88,8 %). Razlika med obema raziskovalnima 

obdobjema je relativno majhna, je pa delež odgovorov dobro v drugem raziskovalnem 

obdobju večji. Podatke, pridobljene pri odgovorih na to vprašanje, smo uporabili tudi za 

preverjanje prve hipoteze in jih natančneje analizirali z izvedbo t-testa za preverjanje 

statističnih razlik med spremenljivkama, ki so predstavljeni v točki 7.4.1. 

 

Tretje vprašanje je bilo namenjeno preverjanju, ali so anketiranci med nakupom oziroma 

obiskom prodajnega prostora v prostoru zaznali dišavo. Mogoča odgovora na to vprašanje sta 

bila da in ne. Odgovori na tretje vprašanje so prikazani v preglednici 4. 

 

Preglednica 4: Prikaz ocen zaznave dišave v prodajnem prostoru po raziskovalnem 

obdobju 

 Prvo raziskovalno 

obdobje R1 

Delež Drugo 

raziskovalno 

obdobje R2 

Delež 

Da 292 63,06 % 71 16,90 % 

Ne 171 36,94 % 349 82,10 % 

Skupaj 463 100,00 % 420 100,00 % 

 

Anketiranci so v prvem raziskovalnem obdobju kot najpogostejši odgovor izbrali odgovor da 

(R1 – 63,00 %), medtem ko so v drugem raziskovalnem obdobju izbrali odgovor ne (R2 – 

82,10 %). Razlika v odstotkih je posledica uporabe dišave, ki je v prvem raziskovalnem 

obdobju vseeno ni zaznalo 36,94 % anketirancev, kar lahko nakazuje, da dišava ni imela 

visoke intenzivnosti in je nekateri kupci zato niso zaznali. V drugem raziskovalnem obdobju 

je kljub odsotnosti dišave 16,9 % anketirancev izbralo odgovor da, kar lahko pomeni, da 

zaradi pogostosti obiska dišavo razumejo kot del prodajnega prostora. Na sliki 13 je prikazana 

tudi grafična ponazoritev odgovorov na to vprašanje. 
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Slika 13: Slikovni prikaz ocen zaznav dišave po raziskovalnem obdobju 

 

 

Četrto vprašanje anketnega vprašalnika je bilo namenjeno preverjanju prijetnosti vonja v 

prodajnem prostoru. Kupci so morali opredeliti, kakšen vonj so zaznali ob vstopu v 

prodajalno, in sicer so lahko izbirali med odgovori prijeten, nevtralen ali neprijeten. Odgovori 

na četrto vprašanje so prikazani v preglednici 5. 

 

Preglednica 5: Prikaz ocen vonja prostora po raziskovalnem obdobju  

 Prvo raziskovalno 

obdobje R1 

Delež Drugo raziskovalno 

obdobje R2 

Delež 

Prijeten 309 66,74 % 181 43,09 % 

Nevtralen 137 29,59 % 230 54,76 % 

Neprijeten 17 3,67 % 10 2,38 % 

Skupaj 463 100,00 %  420 100,00 % 

 

 

Iz podatkov, prikazanih v preglednici 5, lahko razberemo, da je v prvem raziskovalnem 

obdobju vonj prostora kot prijeten ocenilo 66,74 % kupcev, medtem ko je v drugem 

ocenjevalnem obdobju vonj prostora kot prijeten ocenilo 43,09 % kupcev. Za nevtralen vonj 

se je v prvem raziskovalnem obdobju opredelilo 29,49 %, v drugem pa 54,76 % anketirancev. 

V obeh raziskovalnih obdobjih se je za odgovor neprijeten odločilo najmanj anketirancev (R1 

– 3,67 %, R2 – 2,38 %). Na razliko v odstotkih pri prvem odgovoru je najverjetneje vplivala 

dišava, ki je ustvarila prijetnejši vonj prodajnega mesta, kljub temu je bil v drugem 

raziskovalnem obdobju odstotek odgovorov ''prijeten'' visok, ne glede na odsotnost dišave. 

Zanimiv je tudi podatek tistih, ki so kot odgovor izbrali neprijeten. V prvem raziskovalnem 

obdobju je bil namreč odstotek tistih, ki so dejali, da je vonj neprijeten, večji od tistega v 

drugem raziskovalnem obdobju. Sicer je delež odgovorov neprijeten v obeh obdobjih 
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relativno nizek, kar potrjuje, da je vzdušje v prostoru ne glede na uporabo dišave prijetno 

oziroma nevtralno. Grafični prikaz odgovorov na zastavljeno vprašanje je prikazan na sliki 

14.  

 

 

Slika 14: Slikovni prikaz ocen vonja prostora po raziskovalnem obdobju 

 

 

Odgovore, ki smo jih dobili na to vprašanje, smo za ponazoritev razlik pri odgovorih med 

spoloma prikazali s preglednico 6 in sliko 15.  

 

Preglednica 6: Prikaz odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje po spolu 

 

  Prvo raziskovalno obdobje Drugo raziskovalno obdobje 

Prijeten Nevtralen Neprijeten Prijeten  Nevtralen Neprijeten 

Moški 53 36 3 32 62 3 

Ženske 255 102 14 149 168 6 

Skupaj 308 138 17 181 230 9 
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Slika 15: Slikovni prikaz odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje po spolu 

 

 

Iz prikazane preglednice 6 in slike 15 je razvidno, da so ženske v obeh raziskovalnih obdobjih 

bolje opredelile prodajne okoliščine kot moški. V obeh obdobjih so namreč okolje kot prijetno 

opredelile v višjem deležu kot moški.  

 

Podatke, pridobljene pri odgovorih na to vprašanje, smo uporabili tudi za preverjanje tretje 

hipoteze in jih natančneje analizirali z izvedbo t-testa za preverjanje statističnih razlik 

neodvisnih vzorcev, kar smo prikazali v točki 7.4.1. 

 

Pri petem vprašanju, ki je bilo splošne narave, nas je zanimalo, katere dejavnosti pri kupcih 

spodbudi dišava. Vprašanje ni bilo neposredno povezano z uporabo dišave v prodajnem 

prostoru, temveč so se morali kupci opredeliti glede na svoje splošne občutke ob zaznavi 

dišave, kjerkoli jo zaznajo. Postavili smo jim štiri trditve, na katere so lahko odgovorili z da, 

ne vem ali ne. Odgovori so prikazani v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Prikaz ocen vpliva dišave na dejavnosti anketiranca v raziskovalnih 

obdobjih 

 Prvo raziskovalno obdobje R1 Drugo raziskovalno obdobje R2 

Da Ne vem Ne Da Ne vem Ne 

Se počutim bolje. 231  

(49,89 %) 

185 

(39,95 %) 

47 

(10,15 %) 

58 

(13,81 %) 

349 

(83,09 %) 

13 

(3,09 %) 

Se bolj sprostim. 189 

(40,82 %) 

213 

(46,00 %) 

61 

(13,14 %) 

51 

(12,14 %) 

357 

(85,00 %) 

12 

(2,85 %) 

Se raje dlje zadržujem. 117 

(25,27 %) 

229 

(49,46 %) 

117 

(25,27 %) 

35 

(8,33 %) 

360 

(85,71 %) 

25 

(5,95 %) 

Se zato večkrat vračam. 93 

(20,08 %) 

227 

(49,03 %) 

143 

(30,88 %) 

30 

(7,14 %) 

324 

(77,14 %) 

26 

(6,19 %) 

 

Iz podatkov, prikazanih v preglednici lahko, povzamemo, da je v prvem raziskovalnem 

obdobja odgovor da na vsa vprašanja izbralo več anketirancev kot v drugem raziskovalnem 

obdobju. Največ anketirancev je v obeh raziskovalnih obdobjih izbralo odgovor ne vem, je pa 

odstotek teh odgovorov veliko višji v drugem raziskovalnem obdobju. Na razliko v odstotkih 

pri opredelitvi odgovorov je ne glede na to, da je bilo vprašanje splošne narave, najverjetneje 

vplivala dišava, ki je ustvarila drugačne prodajne okoliščine in vplivala na kupčevo mnenje, 

ne glede na to, da so morali odgovoriti na splošno vprašanje, ki ni bilo povezano neposredno s 

prostorom. Grafični prikaz odgovorov na zastavljeno vprašanje je prikazan na sliki 16. 

 

 

Slika 16: Slikovni prikaz ocen vpliva dišave na dejavnosti anketiranca 

 

 

Drugi sklop dejavnosti izvedbe naše raziskave so zajemale meritve časa nakupa. Naključnim 

kupcem smo merili čas od vhoda do izhoda iz prodajalne in s tem izmerili dolžino nakupne 
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poti. Število meritev in povprečni čas nakupa v minutah za obe raziskovalni obdobji sta 

prikazana v preglednici 8. 

 

Preglednica 8: Prikaz meritev časa nakupa kupcev po raziskovalnem obdobju 

 Število meritev Vzorčna aritmetična sredina 

časa nakupa v minutah 

Prvo raziskovalno obdobje R1 118 11,93 

Drugo raziskovalno obdobje R2 118 12,68 

 

 

V obeh raziskovalnih obdobjih smo izvedli enako meritev. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin 

razberemo, da je znašal nakupni čas ob uporabi dišave v prodajnem prostoru 11,93 minute, 

medtem ko je nakupni čas v prostoru brez dišave znašal 12,68 minute. Na vzorcih je torej 

vzorčna aritmetična sredina časa nakupa v drugem raziskovalnem obdobju večja od 

aritmetične sredine časa nakupa v prvem raziskovalnem obdobju. Rezultate meritev smo 

uporabili za preverjanje prve hipoteze in jih natančneje pojasnili z izvedbo statističnega t-testa 

za neodvisne vzorce, kar smo prikazali v točki 7.4.1. 

 

Tretji sklop raziskave je zajemal obdelavo podatkov o prihodkih in številu izstavljenih 

računov v obeh raziskovalnih obdobjih, ki smo jih prejeli od podjetja. V preglednici 9 sta 

prikazana število izdanih računov in izračun aritmetične sredine zneska nakupa po 

posameznem raziskovalnem obdobju.  

 

Preglednica 9: Prikaz števila izdanih računov in izračuna aritmetične sredine zneska 

nakupa po raziskovalnem obdobju 

 Število izdanih  

računov 

Aritmetična sredina  

nakupa v EUR 

Prvo raziskovalno obdobje R1 1478 26,20 

Drugo raziskovalno obdobje R2 1362 25,36 

Vir: Gea Management 2015. 

 

V prvem raziskovalnem obdobju je bilo izstavljenih več računov kot v drugem. Iz vzorčnih 

aritmetičnih sredin je mogoče razbrati, da je znašal znesek nakupa v prvem raziskovalnem 

obdobju 26,20 evrov, medtem ko je znašal v drugem raziskovalnem obdobju 25,36 evrov. Na 

vzorcih je torej vzorčna aritmetična sredina zneska nakupa v prvem raziskovalnem obdobju 

večja od aritmetične sredine zneska nakupa v drugem raziskovalnem obdobju. Pridobljene 

podatke o številu računov z zneski smo uporabili za preverjanje pete hipoteze in jih 

natančneje pojasnili z izvedbo statističnega t-testa za neodvisna vzorca, ki je prikazan v točki 

7.4.1.  
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Pri obdelavi podatkov števila izstavljenih računov in prihodkov smo izračunali tudi podatek o 

številu izdelkov, ki so jih kupci kupili z enim nakupom. V preglednici 10 sta prikazana število 

izdanih računov in aritmetična sredina števila zaračunanih izdelkov na računu po 

raziskovalnem obdobju. 

 

Preglednica 10: Prikaz števila izdanih računov in izračuna aritmetične sredine števila 

zaračunanih izdelkov po raziskovalnem obdobju 

 Število izdanih računov Aritmetična sredina števila 

izdelkov na računu v kos 

Prvo raziskovalno obdobje R1 1478 2,44 

Drugo raziskovalno obdobje R2 1362 2,18 

Vir: Gea Management 2015. 

 

Iz preverjanja podatkov o številu zaračunanih izdelkov na posameznem računu je mogoče iz 

vzorčnih aritmetičnih sredin razbrati, da je znašalo število izdelkov na računu v prvem 

raziskovalnem obdobju 2,44 kosa, za razliko od drugega raziskovalnega obdobja, kjer je bilo 

število izdelkov 2,18 kosa. Na vzorcih je torej vzorčna aritmetična sredina števila izdelkov na 

računu v prvem raziskovalnem obdobju večja od aritmetične sredine števila izdelkov na 

računu v drugem raziskovalnem obdobju. Pridobljene podatke o številu izdelkov na računu 

smo uporabili za preverjanje četrte hipoteze s pomočjo izdelave statističnega t-testa za 

neodvisne vzorce, ki je prikazan v točki 7.4.1.  

 

Za preverjanje četrte hipoteze, ki jo bomo natančneje prikazali v točki 7.4.1, smo podatke o 

številu izdanih računov razdelili po dnevih v obeh raziskovalnih obdobjih. V preglednici 11 je 

prikazano število izstavljenih računov po dnevnih za obe raziskovalni obdobji. 

 

Preglednica 11: Prikaz števila izdanih računov po dnevih po raziskovalnem obdobju 

Raziskovalni 

dnevi 

Število izdanih računov 

 po dnevih v prvem  

raziskovalnem obdobju R1 

Število izdanih računov  

po dnevih v drugem  

raziskovalnem obdobju R2 

1 173 143 

2 169 119 

3 151 137 

4 145 159 

5 131 141 

6 162 103 

7 138 172 

8 112 150 

9 143 112 

10 154 126 

SKUPAJ 1478 1362 

Vir: Gea Management 2015. 
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Slikovni prikaz števila izdanih računov po posameznih dnevih v obeh raziskovalnih obdobjih 

je prikazan na sliki 17. 

 

 

 

Slika 17:Slikovni prikaz števila izdanih računov po dnevih 

 

 

Iz preverjanja števila računov, izdanih po posameznem dnevu, lahko razberemo, da število 

računov po dnevih v tednu niha in ni mogoče določiti vzporednosti med njimi. Nihanje je 

drugačno po dnevih tudi med raziskovalnima obdobjema. Podatke iz preglednice 11 smo 

uporabili za preverjanje četrte hipoteze s pomočjo izdelave statističnega Wilox rank sum testa, 

ki je primeren za manjše vzorce in je prikazan v točki 7.4.1. 

 

 

7.4.1 Preverjanje zastavljenih hipotez 

 

V uvodnem delu smo opredelili pet raziskovalnih hipotez. Za preverjanje postavljenih hipotez 

smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike med pridobljenimi podatki med 

posameznima raziskovalnima obdobjema. Preverjanje smo izvedli s statističnim orodjem 

SPSS za Windows.  
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Preverjanje prve hipoteze 

 

Prva hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na dolžino časa, ki ga 

kupci preživijo na prodajnem mestu.  

 

Hipotezo smo zasnovali na trditvah tujih raziskovalcev, ki dokazujejo, da se kupci v 

odišavljenem prostoru zadržujejo dlje kot v neodišavljenem (Stohr 2011). Pri preverjanju 

hipoteze, ali uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na dolžino časa, ki ga kupec preživi 

na prodajnem mestu, smo uporabili rezultate izvedenih meritev časa nakupne poti. Število 

izvedenih meritev je zadoščalo za izvedbo statističnega t-testa za neodvisna vzorca. Povzetek 

rezultatov izvedenega testa je prikazan v preglednici 12. 

 

Preglednica 12: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje statističnih razlik med 

uporabo dišave in časom nakupa na prodajnem mestu 

 F P t p – statistična 

značilnost 

Čas nakupa ,750 ,387 –,896 ,371 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti, (t) 

vrednost t-testa za neodvisna vzorca. 

 

 

Analiza podatkov za preverjanje prve hipoteze je pokazala, da ne obstajajo statistično značilne 

razlike med testiranima spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,371, 

kar je več od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz česar sledi, da je 37,1 % 

možnost, da razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka (to je dišave), pač 

pa nekih drugih neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov moramo zavrniti prvo 

hipotezo, iz česar sledi, da uporaba dišave v prodajnem prostoru ne vpliva na čas zadrževanja 

kupcev. Ugotovitve naše raziskave ne potrjujejo ugotovitev tujih raziskav, kjer avtorji 

dokazujejo, da se kupci v odišavljenih prodajnih prostorih zadržujejo dlje. Podroben izračun 

analize, izdelan s pomočjo statističnega orodja SPSS, je prikazan v Prilogi 2.  

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov, s katerimi smo preverjali prvo hipotezo, moramo prvo 

hipotezo ovreči, saj ne obstajajo statistično značilne razlike med spremenljivkama. 

 

 

Preverjanje druge hipoteze 

 

Druga hipoteza se glasi: Počutje kupcev je pri uporabi dišave v prodajnem prostoru boljše, 

kot ko se dišava ne uporabi. 
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Pri preverjanju druge hipoteze, ali je počutje kupcev pri uporabi dišave v prodajnem prostoru 

boljše, kot ko dišave ne uporabimo, smo uporabili podatke, pridobljene na podlagi izvedbe 

anketnega vprašalnika. Število izvedenih meritev je zadoščalo za izvedbo t-testa za neodvisna 

vzorca. 

 

Hipotezo smo preverjali zaradi ugotovitev tujih raziskovalcev, ki v svojih znanstvenih 

raziskavah ugotavljajo, da uporaba dišave v prodajnem okolju vpliva na razpoloženje kupca. 

Dokazujejo, da se kupci počutijo bolje, ko je prostor odišavljen. Uporabo dišave med 

nakupom običajno zaznajo, slednja pa vpliva na njihovo vrednotenje prodajnega mesta. 

Zaradi prijetne nakupovalne izkušnje nakupa se kupec zato raje vrača na prodajno mesto, kjer 

se je dobro počutil (Douce in Janssens 2013).  

 

Povzetek rezultatov izvedbe t-testa za preverjanje statističnih razlik med uporabo dišave in 

počutjem kupcev na prodajnem mestu je prikazan v preglednici 13. 

 

Preglednica 13: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje statističnih razlik med 
uporabo dišave in počutjem kupcev na prodajnem mestu 

 F P t p – statistična 

značilnost 

Počutje kupcev 13,161 ,000 –3,507 ,000 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti, (t) 

vrednost t-testa za neodvisna vzorca. 

 

 

Analiza podatkov za preverjanje druge hipoteze je pokazala, da obstajajo statistično značilne 

razlike med testiranima spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,000, 

kar je manj od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz česar sledi, da je 0,000 % 

možnost, da razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka (to je dišave), pač 

pa nekih drugih neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov lahko potrdimo drugo 

hipotezo. Dišavo v prodajnem okolju kupec zazna in se med nakupom zaradi nje tudi bolje 

počuti. Ugotovitve naše raziskave potrjujejo ugotovitve tujih raziskav, torej dišava v prostoru 

vpliva na boljše počutje kupca, visok odstotek ponovnih obiskov, ki smo ga prikazali v točki 

7.3.1, potrjuje tudi vračanje kupcev na prodajno mesto. Podroben izračun analize, izdelan s 

pomočjo statističnega orodja SPSS, je prikazan v Prilogi 3. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja druge hipoteze lahko hipotezo potrdimo, saj 

obstajajo statistično značilne razlike med spremenljivkama. 
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Preverjanje tretje hipoteze 

 

Tretja hipoteza se glasi: Na počutje v prodajnem prostoru ob uporabi dišave vpliva spol 

kupca. 

 

Za preverjanje tretje hipoteze, kjer smo preverjali, ali na počutje v prodajnem prostoru ob 

uporabi dišave vpliva spol kupca, smo uporabili podatke, pridobljene na podlagi izvedbe 

anketnega vprašalnika in ob tem pridobljenih demografskih podatkov. Hipotezo smo 

preverjali z regresijsko analizo. Tovrstni statistični test smo uporabili, ker smo preverjali 

značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca, pri čemer sta bila ta 

med seboj neodvisna. Iz že izvedenih raziskav izhaja, da dišava vpliva na spoznanje, afekt, 

pozornost, razpoznavnost proizvoda in nakupno obnašanje kupca. Vpliva na lažjo asociacijo 

izdelka, razpoznavnost prodajnega okolja, razpoznavnost vonja in domačnost. Ženske dišave 

bolje vplivajo na ženske, moške na moške. Če dišava odraža lastnosti proizvoda ali je 

nevtralna, navadno olajša proces nakupa, vendar zmanjša vpliv obnašanja po posameznem 

spolu, kjer je zaznati, da so ženske občutljivejše na zaznavo dišave kot moški (Herrmann idr. 

2013). Zaradi takih ugotovitev tujih znanstvenikov smo predvidevali, da bo uporabljena 

dišava na prodajnem mestu imela večji vpliv na počutje žensk kot moških in da jo bodo 

ženske hitreje zaznale kot moški, tudi na prodajnem mestu, kjer smo izvedli raziskavo. 

Povzetek rezultatov izvedene regresijske analize za preverjanje statističnih razlik vpliva dišav 

na počutje po spolu je prikazan v preglednici 14. 

 

Preglednica 14: Povzetek regresijske analize za preverjanje statističnih razlik vpliva 

dišav na počutje po spolu 

Model Vsota 

kvadratov 

Srednja 

vrednost 

kvadrata 

F P 

1 16,889 8,445 20,083 ,000b 

1 370,035 ,420   

1 386,924    

Prediktorji: (Konstanta) Spol in dišava. Odvisna spremenljivka: Počutje 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti. 

 

 

Analiza podatkov za preverjanje tretje hipoteze je pokazala, da obstajajo statistično značilne 

razlike med testiranima spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,000, 

kar je manj od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz česar sledi, da je 0,000 % 

možnost, da razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka (to je dišave), pač 

pa nekih drugih neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov izdelanega statističnega testa 

lahko potrdimo tretjo hipotezo. Uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na spol. S 

pridobljenimi rezultati smo potrdili ugotovitve tujih raziskav, kar dokazuje, da dišava vpliva 
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na spol ne glede na kulturo ali drugačno družbeno okolje kupca. Podroben izračun analize, 

izdelan s pomočjo statističnega orodja SPSS, je prikazan v Prilogi 4. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja tretje hipoteze, lahko hipotezo potrdimo, saj 

obstajajo statistično značilne razlike med spremenljivkama. 

 

 

Preverjanje četrte hipoteze 

 

Četrta hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu poveča prihodke od prodaje. 

 

S četrto hipotezo smo preverjali, ali uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na prihodke 

od prodaje. Za preverjanje te hipoteze smo uporabili podatke o številu izdanih računov v obeh 

raziskovalnih obdobjih in številu zaračunanih izdelkov na posameznem računu. Hipotezo smo 

preverjali z izdelavo t-testa za neodvisne vzorce in Wilox rank sum testa, ki je primeren za 

manjše vzorce. 

 

Preverjanje hipoteze smo zastavili nekoliko širše, saj smo želeli preveriti dejanski vpliv dišave 

na povečanje prihodkov od prodaje. Iz primerjave absolutnih vrednosti prihodkov od prodaje 

je bilo razvidno, da so bili prihodki v prvem raziskovalnem obdobju višji kot v drugem (R1 – 

38.733,31 evrov, R2 – 34.544,25 evrov), enako velja za število izdanih računov (R1 – 1478 

rač., R2 – 1362 rač.). Da bi ugotovili statistično značilne razlike, smo hipotezo preverjali z 

izvedbo treh testov in pri tem uporabili tri vrste podatkov Z izdelavo t-testa za preverjanje 

statističnih razlik neodvisnih vzorcev smo najprej preverjali statistično značilne razlike med 

prodajno ceno izdelkov in uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji, zatem smo z enakim 

testom preverili statistično značilne razlike med številom zaračunanih izdelkov na 

posameznem računu in uporabo dišave v obeh raziskovalnih obdobjih, ob koncu smo z 

izdelavo Wilox rank sum testa preverjali statistične razlike med številom izdanih računov in 

uporabo dišave obeh obdobij.  

 

Razpršitev dišave v prodajni prostor po ugotovitvah Bouzaabia (2014) pozitivno vpliva na 

potrošnjo kupcev, ugotavljajo tuji raziskovalci. Kupci na odišavljenem prodajnem mestu 

zapravijo več. Tovrstne ugotovitve so nas spodbudile k njihovemu preverjanju za prodajno 

mesto, vključeno v raziskavo.  

 

- Prvo preverjanje četrte hipoteze z izdelavo t-testa za preverjanje statističnih razlik med 

prodajno ceno izdelkov in uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji. Povzetek 

rezultatov izvedenega testa je prikazan v preglednici 15. 
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Preglednica 15: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje statističnih razlik med 
prodajno ceno izdelkov in uporabo dišave  

 F p t p – statistična 

značilnost 

Cena prodajnega 

izdelka 

31,919 ,000 –5,383 ,000 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti, (t) 

vrednost t-testa za neodvisna vzorca. 

 

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin, ki smo jih izračunali s statističnim testom (Priloga 5), izhaja, 

da je znašala povprečna cena kupljenega izdelka v prvem raziskovalnem obdobju 10,72 

evrov, v drugem raziskovalnem obdobju pa 11,61 evrov. Na vzorcih je torej vzorčna 

aritmetična sredina cene kupljenega izdelka v drugem raziskovalnem obdobju večja od 

aritmetične sredine cene izdelka, kupljenega v prvem raziskovalnem obdobju. Prvi test 

preverjanja četrte hipoteze je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med testiranima 

spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,000, kar je manj od običajne 

statistične stopnje tveganja p < 0,05, vendar velja statistična razlika v nasprotno smer, in sicer 

potrjuje, da dišava ne vpliva na povprečno ceno kupljenega izdelka. Na osnovi prejetih 

rezultatov lahko zaključimo, da dišava v prodajnem prostoru ne vpliva na povprečno ceno 

kupljenega izdelka. Rezultat ne potrjuje naših pričakovanj, predvidevamo, da je ne glede na 

to, da gre za enak asortiment izdelkov v obeh raziskovalnih obdobjih, razlika nastala zaradi 

nekoliko višjih cen izdelkov jesenske kolekcije. Podroben izračun analize, izdelan s pomočjo 

statističnega orodja SPSS, je prikazan v Prilogi 5. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja prvega testa četrte hipoteze lahko ugotovimo, 

da ne obstajajo statistično značilne razlike med analiziranima spremenljivkama v prid naši 

raziskovalni hipotezi. 

 

- Drugo preverjanje četrte hipoteze z izdelavo t-testa za preverjanje statističnih razlik med 

številom zaračunanih izdelkov na posameznem računu in uporabo dišave za obe 

raziskovalni obdobji. Povzetek rezultatov izvedenega testa je prikazan v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje statističnih razlik med 

številom zaračunanih izdelkov na posameznem računu in uporabo dišave 

 F p t p – statistična 

značilnost 

Število izdelkov 

na posameznem 

računu 

31,919 ,000 –5,383 ,000 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti, (t) 

vrednost t-testa za neodvisna vzorca. 

 

 

Drugi test preverjanja četrte hipoteze je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med 

testiranima spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,000, kar je manj 

od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz česar sledi, da je 0,000 % možnost, da 

razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka (to je dišave), ampak drugih 

neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov lahko zaključimo, da dišava v prodajnem 

prostoru vpliva na število izdelkov, ki jih kupec kupi z enim nakupom. S tem testom 

potrjujemo ugotovitve tujih raziskovalcev, ki dokazujejo, da dišave spodbudijo nakup 

dodatnega izdelka. Podroben izračun analize, izdelan s pomočjo statističnega orodja SPSS, je 

prikazan v Prilogi 7. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja četrte hipoteze z drugim testom lahko 

potrdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med analiziranima spremenljivkama 

 

- Tretje preverjanje četrte hipoteze smo izvedli z izdelavo Wilcox rank sum testa za 

preverjanje statističnih razlik majhnih vzorcev med številom izdanih računov in uporabo 

dišave v obeh raziskovalnih obdobij. Povzetek rezultatov izvedenega testa je prikazan v 

preglednici 17. 

 

Preglednica 17: Povzetek rezultatov Wilcox rank sum testa za preverjanje statističnih 
razlik majhnih vzorcev med številom izdanih računov in uporabo dišave  

Statistični test 

Wilcox rank 

Število izdanih računov 

Dišava 

P ,000 

Naslovi vrstice: (p) stopnja statistične značilnosti. 

 

 

Tretji test preverjanja četrte hipoteze je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med 

testiranima spremenljivkama. Stopnja značilnosti v našem primeru znaša 0,000, kar je manj 

od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz česar sledi, da je 0,000 % možnost, da 
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razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka (to je dišave), ampak drugih 

neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov lahko zaključimo, da uporaba dišave v 

prodajnem prostoru vpliva na število izdanih računov. Podroben izračun analize, izdelan s 

pomočjo statističnega orodja SPSS, je prikazan v Prilogi 7. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja četrte hipoteze s tretjim testom lahko 

potrdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med analiziranima spremenljivkama. 

 

Izdelava treh različnih statističnih izračunov za preverjanje statističnih razlik med 

posameznimi kategorijami nam omogoča izpeljavo naslednjih zaključkov:  

– v prvem preverjanju, kjer smo preverjali statistične razlike med povprečno prodajno ceno 

izdelkov na izdanem računu in uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji, nismo ugotovili 

statističnih razlik, torej ne moremo trditi, da je uporaba dišave v prostoru vplivala na višino 

povprečne cene kupljenega izdelka; 

– v drugem preverjanju, kjer smo preverjali statistične razlike med številom zaračunanih 

izdelkov na posameznem računu in uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji, smo ugotovili 

statistične razlike, iz česar lahko povzamemo, da je uporaba dišave vplivala na število 

kupljenih izdelkov; 

– pri tretjem preverjanju statističnih razlik majhnih vzorcev med številom izdanih računov in 

uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji smo ugotovili statistične razlike med 

spremenljivkama, iz česar izhaja, da uporaba dišave vpliva na število izdanih računov. Na 

osnovi prikazanih podatkov, kjer smo od treh izvedenih testov dva testa potrdili, lahko četrto 

hipotezo potrdimo, kajti uporaba dišave vpliva na število izdanih računov in na število 

kupljenih izdelkov, iz česar posledično izhaja, da vpliva tudi na prihodke od prodaje. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja četrte hipoteze lahko hipotezo potrdimo. 

 

Iz teoretičnih izhodišč izhaja, da kupci ob zaznavi dišave potrošijo več denarja in hitreje 

posežejo po nakupu dodatnega izdelka. Rezultati naše raziskave so pokazali, da s primerjavo 

absolutnih vrednosti povprečnega zneska nakupa v posameznem raziskovalnem obdobju 

lahko ugotovimo, da kupci potrošijo več denarja, vendar ne moremo z gotovostjo trditi, da je 

na to povečanje vplivala dišava. Potrditi pa je mogoče, da so zaradi uporabe dišave kupci 

posegli po nakupu dodatnega izdelka, kar je vplivalo na povečanje absolutne vrednosti 

prihodkov od prodaje.  

 

 

Preverjanje pete hipoteze 

 

Peta hipoteza se glasi: Uporaba dišave na prodajnem mestu poveča povprečen znesek nakupa 

posameznega kupca. 
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Uporaba tehnik distribucije dišav v okolje z namenom ustvarjanja prijetnega okolja vpliva na 

obnašanje kupcev in pripomore k večji prodaji, v svojih raziskavah ugotavljata Bradford in 

Desrochers (2009). V opravljeni raziskavi na nekem prodajnem mestu so uporabili svežo 

dišavo limone. Stranke so zapravile v povprečju še enkrat toliko, kot ko prostor ni bil 

odišavljen. Povprečni prihodki posameznega nakupa so s 55 ameriških dolarjev narasli na 90 

ameriških dolarjev. Zaradi ugotovitve teh dveh avtorjev in ugotovitev drugih avtorjev smo 

želeli izvedeti, ali dišava vpliva na povprečno porabo kupca tudi na prodajnem mestu, 

vključenem v raziskavo. 

 

S peto hipotezo smo preverjali, ali uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na povprečni 

znesek nakupa. Za preverjanje te hipoteze smo uporabili podatke o številu izdanih računov v 

obeh raziskovalnih obdobjih in končnem znesku posameznega računa. Hipotezo smo preverili 

z izdelavo t-testa za preverjanje statističnih razlik neodvisnih vzorcev. Povzetek rezultatov t-

testa za preverjanje statističnih razlik med zaračunanim zneskom s posameznim računom in 

uporabo dišave je prikazan v preglednici 18. 

  

Preglednica 18: Povzetek rezultatov t-testa za preverjanje statističnih razlik med 

zaračunanim zneskom na posameznem računu in uporabo dišave  

 F P T p – statistična 

značilnost 

Znesek računa ,000 ,995 1,098 ,272 

Naslovi stolpcev: (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja statistične značilnosti, (t) 

vrednost t-testa za neodvisna vzorca. 

 

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin, ki smo jih izračunali s statističnim testom, izhaja, da je znašal 

znesek nakupa v prvem raziskovalnem obdobju 26,20 evrov, v drugem raziskovalnem 

obdobju pa 25,36 evrov (Priloga 8). Na vzorcih je torej vzorčna aritmetična sredina zneska 

nakupa v prvem raziskovalnem obdobju večja od aritmetične sredine zneska nakupa v drugem 

raziskovalnem obdobju. Rezultat statističnega preverjanja statističnih razlik kaže, da 

statistično značilne razlike med testiranima spremenljivkama ne obstajajo. Stopnja značilnosti 

v našem primeru znaša 0,272, kar je več od običajne statistične stopnje tveganja p < 0,05, iz 

česar sledi, da je 27,2 % možnost, da razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega 

vzroka (to je dišave), pač pa nekih drugih neznanih vzrokov. Na osnovi prejetih rezultatov 

moramo zavrniti peto hipotezo, iz česar lahko zaključimo, da uporaba dišave v prodajnem 

prostoru ne vpliva na povprečni znesek nakupa. Čeprav je povprečni znesek nakupa med 

nakupi, ko je bila na prodajnem mestu uporabljena dišava, za 0,84 evrov višji od povprečnega 

zneska nakupa, ko dišave na prodajnem mestu ni bilo, iz izračunanih rezultatov ne moremo 

trditi, da je bila dišava tista, ki je vplivala na višji povprečni znesek nakupa. Ugotovitve naše 

raziskave ne potrjujejo ugotovitev tujih raziskav, na kar je lahko vplivala uporaba kompleksne 
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dišave. Podroben izračun analize, izdelan s pomočjo statističnega orodja SPSS, je prikazan v 

Prilogi 8. 

 

S pomočjo predstavljenih rezultatov preverjanja pete hipoteze moramo hipotezo ovreči, saj ne 

obstajajo statistično značilne razlike med testiranima spremenljivkama. 

 

Eden izmed mogočih razlogov, da ni bilo mogoče ugotoviti statističnih razlik med višino 

povprečnega zneska nakupa in uporabo dišave za obe raziskovalni obdobji, je lahko uporaba 

parfumske dišave za odišavljanje prostora. Za parfumsko dišavo velja, da je sestavljena 

dišava, za katere znanstveniki ugotavljajo, da zaradi svoje kompleksnosti ne doseže vedno 

želenega učinka na kupca. 

 

 

7.4.2 Ugotovitve in razprava 

 

Rezultati opravljene ankete so pokazali, da se kupci pogosto vračajo na prodajno mesto. 70 % 

vseh kupcev, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, prodajno mesto obišče vsaj enkrat 

mesečno. V povprečju skoraj 80 % vseh kupcev predstavljajo ženske. Analiza anketnega 

vprašalnika je pokazala, da se 90 % kupcev na prodajnem mestu počuti zelo dobro ali dobro 

ne glede na to, ali je bila v prostoru uporabljena dišava ali ne. Pri pregledu frekvenc 

odgovorov v zvezi s počutjem na prodajnem mestu je bila frekvenca odgovora zelo dobro v 

obdobju, ko smo uporabili dišavo, kljub temu veliko večja, kar nakazuje, da je dišava 

nedvomno vplivala na počutje kupcev. Dokazali smo statistično povezanost med uporabo 

dišave in počutjem kupcev, kar se je pokazalo kot močan mehanizem, ki vpliva na zaznavo 

prodajnega okolja in počutje kupcev, ter s tem potrdili ugotovitve tujih raziskovalcev. Z 

merjenjem dolžine časa nakupne poti nismo potrdili naše hipoteze, v kateri smo trdili, da 

dišava vpliva na zadrževanje kupcev na prodajnem mestu. Rezultati namreč niso pokazali 

značilnih statističnih povezav, zato smo morali našo trditev ovreči. Z gotovostjo smo lahko 

potrdili tezo, da na zaznavo dišave vpliva spol kupca, in s tem potrdili ugotovitve tujih 

raziskovalcev. Potrditev tretje hipoteze nam omogoča postaviti trditev, da ima uporaba dišav 

enak vpliv po spolu ne glede na kulturne in družbene razlike. Pri vplivu dišave na prihodke od 

prodaje smo prišli do različnih rezultatov. Ugotovili smo namreč, da uporaba dišave v 

prostoru ne vpliva na povprečni znesek nakupa, medtem ko ima vpliv na število kupljenih 

izdelkov v enem nakupu. Kupci so med uporabo dišave namreč kupili več izdelkov z enim 

nakupom, kot ko dišave nismo uporabili, iz česar lahko povzamemo, da je dišava spodbudila 

nakup dodatnega izdelka. Posledično je bil povprečni znesek nakupa med uporabo dišave 

višji, vendar v primerjavi s podatki drugega raziskovalnega obdobja ni pokazal statistično 

značilnih razlik. Uporaba dišave je vplivala tudi na število izdanih računov v raziskovalnih 

obdobjih. Presenetil nas je podatek, da je bila povprečna prodajna cena enega izdelka, ko 

dišave nismo uporabili, višja od povprečne prodajne cene izdelka, ko smo dišavo uporabili, 
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kar je delno omajalo trdnost naših ugotovitev pri preverjanju četrte hipoteze. Morebiten razlog 

za nastalo razliko v povprečni ceni izdelka je v nekoliko debelejših oblačilih jesenske 

kolekcije, ki je bila aktualna v drugem delu raziskave. Nekateri izdelki imajo lahko malenkost 

višjo prodajno ceno. Kljub nižji povprečni ceni izdelka v prvem raziskovalnem obdobju smo 

dokazali, da uporaba dišave vpliva na nakup dodatnega izdelka in na število izdanih računov 

ter s tem posredno tudi na prihodke od prodaje. Zavrniti smo morali zadnjo hipotezo, s katero 

smo preverjali, ali dišava vpliva na povprečni znesek nakupa, ker nismo ugotovili značilnih 

razlik med vzorcema. Na podlagi izvedenega statističnega t-testa ni bilo mogoče postaviti 

gotove trditve, da je ravno dišava vplivala na višji povprečni znesek, zaračunan v prvem 

raziskovalnem obdobju, od koder se nam poraja vprašanje razlike, ki je nastala v prihodkih 

med obdobjema. Če bi namreč absolutno vrednost razlike v povprečnem znesku nastalega 

nakupa zmnožili s povprečnim številom dnevno izdanih računov, za katere se je izkazalo, da 

je razlika med obdobjema statistično značilna v korist uporabe dišave, bi lahko izračunali, da 

so bili dnevni prihodki v prvem raziskovalnem obdobju za 119,80 evrov višji. Če ta znesek 

nadalje zmnožimo s številom delovnih dni prodajalne, ki je odprta 360 dni na leto, dobimo 

razliko v prihodkih v višini 43.129,94 evrov, kar predstavlja 4,1 % celoletnega prometa 

prodajalne.  

 

Če svoje ugotovitve povežemo z raziskovalnim vprašanjem, ki smo si ga zastavili na začetku 

naše naloge in se glasi: ''Kako uporaba dišave na prodajnem mestu vpliva na nakupno 

vedenje potrošnikov, predvsem na povečanje prodaje?", lahko zaključimo, da uporaba dišave 

na prodajnem mestu pozitivno vpliva na vedenje potrošnikov, ki se med spoloma sicer 

razlikuje. Ti se v prodajnem prostoru bolje počutijo, posežejo po nakupu dodatnega izdelka, 

kar vpliva na povečanje prihodkov od prodaje.  

 

Za konec naših ugotovitev lahko dodamo še podatek o letnem strošku, ki ga ima podjetje Gea 

Management, d. o. o., z uporabo dišave, in sicer ta znaša letno 2.000,00 evrov. Pri primerjavi 

stroška z navedenimi učinki uporabe dišave lahko zaključimo, da je, čeprav nismo potrdili 

vseh zastavljenih hipotez, uporaba dišave v prodajnem okolju smiselna ter relativno poceni 

trženjsko orodje v primerjavi z doseženimi rezultati. 

 

Čeprav veliko znanstvenikov zagovarja, da smo si ljudje različni in da lahko vsak od nas 

dišavo zazna drugače, sta že raziskovalca Zarzo in Stanton (2009) v svojih raziskavah 

dognala, da je zaznava dišav v bistvu enaka pri vseh ljudeh, če vonj zaznajo v podobnih 

okoliščinah in v enaki koncentraciji. Ob tem lahko dodamo, da vpliv dišave na kupce, 

vključene v raziskavo, ni bil neposreden oziroma očiten, sicer bi z lahkoto potrdili vse 

zastavljene hipoteze. S tem se odpira vprašanje skladnosti dišave s prodajnim programom, 

kompleksnosti dišave in njene domačnosti, ki je kupec mogoče ne zazna več kot dražljaj. 

Ustrezno intenzivnost dišave lahko potrdimo, kajti večina kupcev je ocenila prodajno okolje 

kot prijetno.  
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Pozitivna povezava dišave z nakupovalno izkušnjo trgovcu omogoča vzpostaviti 

dolgoročnejšo čustveno povezavo s kupci, kar se lahko odraža v visokem odstotku ponovnih 

obiskov strank in količinsko večjih nakupih, pravi avtor knjige ''Brandwashed'' Lindstorm 

(2012), kar smo z izsledki naše raziskave tudi potrdili. Potrdili smo tudi, da se ob zaznavi 

prijetnih dišav kupci počutijo bolje in da dišave različno vplivajo na spol. Prednost izdelane 

raziskave je v zelo veliko anketirancih in veliki vzorčni bazi, kar poveča trdnost naših 

ugotovitev. Kot omejitev se je kljub natančni izbiri raziskovalnih obdobij pokazala različnost 

mesečnih kolekcij. Mogoče bi bilo primerneje drugi del raziskave opraviti v septembru leto 

kasneje. S tako izbiro bi morebiti lahko nevtralizirali mogoče razlike med obdobjema z 

izjemo vremenskih, ekonomskih ali družbeno-političnih razmer. V prihodnjih raziskavah bi 

lahko preverili tudi razmerje med vstopi kupcev in opravljenimi nakupi.  

 

V razpravi bi se radi dotaknili etičnosti uporabe dišave. Med raziskavo je bilo namreč mogoče 

zaznati, sicer v majhnem odstotku, odklonilen odnos do uporabe dišav. Za vonj lahko trdimo, 

da je nekaj, čemur se ne moremo izogniti, zato se tudi mnogi skeptiki uporabe dišav za 

namene pospeševanja prodaje sprašujejo, ali je uporaba dišav upravičena. Na vprašanje bomo 

težko našli odgovor. Uporaba dišav za potrebe pospeševanja prodaje je šele v začetni razvojni 

fazi in ni dosegla svojih razsežnosti, prav tako o njihovi uporabi v praksi še ni izdelanih 

veliko raziskav. Mogoče se res zdi, da je uporaba dišav za potrebe pospeševanja prodaje 

neetična, ker naj bi bil namen njihove uporabe povečevanje prihodkov prodaje podjetja. Kljub 

mnogim pomislekom, ki se pojavljajo v razpravah, ne gre prezreti dejstva, da se dišave 

uporabljajo tudi za zdravstvene namene. V razpravi o etičnosti uporabe dišave se nam poraja 

vprašanje uporabe dvojnih meril. Z gotovostjo lahko trdimo, da imajo dišave pozitivne učinke 

na človeka, zato bi s tega zornega kota tudi največji nasprotniki uporabe dišav to podprli, 

posebej kadar jo uporabimo v namene zdravljenja. Pri uporabi v trženjske namene pa se hitro 

spotaknejo ob njihovih učinkih na prodajo in s tem večanje dobičkov podjetja. Ta pogled na 

uporabo dišav zato postane neetičen. V kateremkoli okolju, naj si bo to trgovina, bolnišnica, 

hotel, banka, kazino, letališče ipd., se dnevno srečujemo z množico različnih vonjev, ki se jim 

ne moremo upreti in pred njimi zbežati. Običajno gre za mešanico mnogih vonjev različnega 

izvora, bodisi vonja embalaže, lepil, barvil, izdelkov, vlage, potu, drugih neprijetnih naravnih 

vonjev ipd., ki na človeka dokazano ne vplivajo najbolje, zato je za nas uporaba dišave 

smiselna tam, kjer izboljša počutje človeka ne glede na okolje, v katerem se uporabi.  

 

Kljub etičnim pomislekom uporabe dišav za namene pospeševanja prodaje je treba poudariti, 

da je mogoče le s pomočjo trženja in njegovih prijemov doseči harmonijo med interesi 

podjetij in kupci, kar lahko posledično vpliva na celotno družbo. Etično uporabljeni trženjski 

prijemi, ki zagotavljajo varnost in so varni za kupčevo duševno in fizično zdravje, lahko 

razvijejo tržno moč v namene dobrobiti celotne družbe. 

 



 

88 
 

Izvedena raziskava odpira novo področje trženjskih dejavnosti, saj predstavlja prvo tovrstno 

raziskavo v Sloveniji, ki poleg vpliva učinka dišav kot trženjskega orodja na obnašanje in 

počutje kupca preverja tudi učinek na prihodke od prodaje. 
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8 SKLEP 

 

Vedno večja podobnost izdelkov in ponudba podjetij kličeta po večji diferenciaciji 

ponudnikov. Iskanje novih cenovno ugodnih promocijskih tehnik je spodbudilo razvoj 

senzoričnega trženja. Voh, se je kot del tega trženja izkazal za velik potencial, predvsem 

zaradi svojih značilnosti in možnosti vpliva na človeška čustva. Prijeten vonj namreč vpliva 

na človeka, tudi če se tega ne zaveda. Ne gre prezreti dejstva, da smo različnim vonjem 

dnevno izpostavljeni, če si to želimo ali ne. Uvodni citat naloge iz knjige "The parfum" dobro 

ponazori pomembnost voha v primerjavi z drugimi človeškimi čuti.  

 

Prijeten vonj na prodajnih mestih se je pokazal kot pomembno trženjsko orodje, ki lahko 

spremeni odnos do izdelka, prodajalca in prodajnega mesta. Seveda je pomembno, da je na 

prodajnih mestih uporabljena ustrezna dišava s primerno intenzivnostjo, ki ne povzroča 

negativnih odzivov in ob tem posredno nima negativnega učinka na prodajo. Primerna dišava 

v prodajnem prostoru in njena ustrezna intenzivnost lahko izboljšata nakupovalne pogoje ter s 

tem posredno vplivata na boljšo prodajo in večji odstotek tistih, ki se bodo ponovno vrnili. 

Navedene trditve smo dokazali tudi z našo raziskavo. Nedvomno je, da dišava vpliva na dobro 

počutje kupcev, lahko bi tudi rekli, da povečuje njihovo zvestobo. Človek se raje vrača tja, 

kjer se dobro počuti. Dišava kot trženjsko orodje je tudi zelo praktična. Z minimalnimi stroški 

je mogoče doseči velik učinek na kupca, prodajno okolje, prodajalca, skratka vse udeležence 

v prodaji. Izboljša zaznavo prostora, saj daje vtis, da je ta čistejši in bolj urejen.  

 

Kupec in prodajalec neizbežno obstajata. Če povzamemo Kotlerjevo (1996) definicijo 

nastanka trženja, pridemo do zaključka, da je slednje nastalo zaradi zadovoljevanja 

človekovih potreb, kjer potreba predstavlja kupčevo potrebo po izboljšanju njegovega 

fizičnega ali duševnega stanja, nakup zanj racionalno odločitev, koristi pa izboljšanje 

njegovega fizičnega in duševnega stanja. Gre torej za izpolnjevanje človekovih pričakovanj 

glede možnosti zadovoljevanja njegovih potreb in izboljšanja njegovega počutja. Uporaba 

dišav za namene pospeševanja prodaje kot eden izmed trženjskih elementov ni nič drugega 

kot ustvarjanje okoliščin za izboljšanje fizičnega in duševnega stanja človeka. Učinkovitost ji 

poveča ustvarjanje prave predstave o koristih izdelka v očeh kupca, saj vključuje njegova 

čustva. Zapisali smo že, da kupec vrednost izdelka določa tudi skozi čustveni proces. Njegova 

predstava o izdelku je zato izključno njegova subjektivna ocena in presoja. Sam določa, kaj 

izdelek zanj pomeni ali kaj mu predstavlja. Tudi intenzivnost dišave lahko vpliva na njeno 

zaznavo, kajti sprva prijetna dišava lahko ob previsoki intenzivnosti postane neprijetna. 

Vsekakor na zaznavo dišav in njihovo intenzivnost vplivajo razlike med posamezniki, zato 

dišave niso univerzalno sposobne, da bi sprožile enake učinke pri vseh ljudeh. Zlasti dišave, s 

katerimi imajo kupci različne izkušnje zaradi različnih kultur, družbenih okolij in drugih 

osebnih dejavnikov. Če temu dodamo še ugotovitve, da človeško razmišljanje in spomin 
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delujeta na podlagi predstav, ki jih ima človek in na katere se odzove samodejno, še bolj 

ponazorimo pomen uporabe dišav. 

 

Vpeljava dišav v trženjske dejavnosti podjetij poteka počasneje, kot bi bilo smiselno. 

Razumeti je, da ni bila videti kot učinkovito trženjsko orodje, temveč kot prodajna priložnost 

za podjetja, ki tržijo sisteme distribucije dišav in dišave. Vendar temu ni tako, dejansko 

obstaja kar nekaj znanstvenih dokazov, med drugim tudi naša raziskava, ki dokazujejo, da 

dišava vsekakor vpliva na pozitivno počutje kupca, večjo zvestobo, količinsko večje nakupe 

ipd., kar dokazuje, da tržniki z njihovo uporabo sledijo ciljem izboljšanja razpoloženja kupca, 

zadovoljevanju njegovih potreb, kar posledično vpliva na poslovne rezultate podjetja. 

Vsekakor je zato uporaba dišav smiselna in ekonomsko upravičena v vseh panogah, kjer je 

mogoče z njimi doseči pozitiven učinek na vse udeležence procesa. 

 

 

Misel za konec 

 

Nobena priložnost ni izgubljena, vedno je nekje nekdo, ki bo ujel tisto, ki si jo ti zamudil. 
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Priloga 1 
 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

1. Kako pogosto obiščete naš trgovski center? (obkroži) 

 

Tedensko Mesečno Trimesečno   Polletno  Letno 

 

 

2. Kakšno je bilo vaše počutje v prostoru? (obkroži) 

 

Zelo dobro Dobro  Nič posebnega   Slabo  Zelo slabo 

 

 

3. Ali ste v prodajalni OVIESSE zaznali dišavo? (obkroži) 

 

DA    NE 

 

V primeru odgovora DA: 

 

4. Kakšna vonj ima dišava? (obkroži) 

 

Prijeten   Nevtralen  Neprijeten 

 

 

5. Kako se počutite v odišavljenem prostoru? (obkroži) 

Se počutim bolje.   DA  NE VEM   NE 

Se bolj sprostim.   DA   NE VEM  NE 

Se raje dlje zadržujem.  DA  NE VEM  NE 

Se zato večkrat vračam.  DA  NE VEM  NE 

 

 

6. Označiti spol (obkroži)  M Ž 

 

 

7. Označiti starostno skupino kupca (obkroži) 

 

Do 18 let   od 18 do 30 let   od 30 do 45 let od 45 do 60 let    60 in več 



 

 

 

 

 



Priloga 2 
 

 

 

Rezultati t-testa za ugotavljanje statističnih razlik za neodvisna vzorca za ugotavljanje 

statističnih razlik med spremenljivkama za preverjanje prve hipoteze 

 

 

Preglednica P.1: Prikaz rezultatov t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in časom nakupa 

 

Group Statistics 

 Dišava N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Čas nakupa 
Da 118 11,9322 6,79458 ,62549 

Ne 118 12,6864 6,11807 ,56321 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Čas 

nakupa 

Equal variances 

assumed 
,750 ,387 –,896 234 ,371 –,75424 ,84169 –2,41250 ,90403 

Equal variances 

not assumed 

  

–,896 231,472 ,371 –,75424 ,84169 –2,41260 ,90412 

 



 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

Rezultati t-testa za ugotavljanje statističnih razlik za neodvisna vzorca za ugotavljanje 

statističnih razlik med spremenljivkama za preverjanje druge hipoteze 

 

 

Preglednica P.2: Prikaz rezultatov t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in počutjem 

 

Group Statistics 

 Dišava N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Počutje 
Da 463 1,6587 ,67433 ,03134 

Ne 420 1,8143 ,63980 ,03122 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Počutje 

Equal variances 

assumed 
13,161 ,000 –3,507 881 ,000 –,15554 ,04435 –,24258 –,06850 

Equal variances 

not assumed 

  

–3,516 879,217 ,000 –,15554 ,04424 –,24236 –,06872 

 



 

 

 



Priloga 4 

 

 

Rezultati regresijske analize za ugotavljanje statističnih razlik med spremenljivkama za 

preverjanje tretje hipoteze 

 

 

Preglednica P.3: Prikaz rezultatov regresijske analize za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in spolom 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Spol, Dišavab . Enter 

a. Dependent Variable: Počutje 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,209a ,044 ,041 ,64846 

a. Predictors: (Constant), Spol, Dišava 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16,889 2 8,445 20,083 ,000b 

Residual 370,035 880 ,420 
  

Total 386,924 882 
   

a. Dependent Variable: Počutje 

b. Predictors: (Constant), Spol, Dišava 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,015 ,119 
 

16,931 ,000 

Dišava ,147 ,044 ,111 3,351 ,001 

Spol –,279 ,053 –,173 –5,244 ,000 

a. Dependent Variable: Počutje 

 
 

 



 

 

 



   Priloga 5 

 

 

 

Rezultati t-testa za ugotavljanje statističnih razlik za neodvisna vzorca za ugotavljanje 

statističnih razlik med spremenljivkama za preverjanje prvega testa četrte hipoteze 

 

Preglednica P.4: Prikaz rezultatov t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in ceno prodajnega izdelka 

 

Group Statistics 

 Dišava N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Cena prodajnega izdelka 
Da 3620 10,7203 6,29617 ,10465 

Ne 2976 11,6180 7,24254 ,13276 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Cena prodajnega 

izdelka 

Equal variances 

assumed 
31,919 ,000 –5,383 6594 ,000 –,89776 ,16676 

–

1,22467 
–,57084 

Equal variances 

not assumed 

  

–5,311 5936,357 ,000 –,89776 ,16905 
–

1,22915 
–,56637 
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Rezultati t-testa za ugotavljanje statističnih razlik za neodvisna vzorca za ugotavljanje 

statističnih razlik med spremenljivkama za preverjanje drugega testa četrte hipoteze 

 

Preglednica P.5: Prikaz rezultatov t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in številom izdelkov na posameznem računu 

 

Group Statistics 

 Dišava N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Število izdelkov na 

posameznem računu 

Da 1420 2,4817 1,97099 ,05230 

Ne 1361 2,2065 1,71133 ,04639 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Število izdelkov 

na posameznem 

računu 

Equal variances 

assumed 
18,894 ,000 3,925 2779 ,000 ,27522 ,07012 ,13773 ,41272 

Equal variances 

not assumed 

  

3,937 2752,424 ,000 ,27522 ,06991 ,13814 ,41231 

 



 

 

 



   Priloga 7 
 

 

  

Rezultati Wilcox rank sum testa za ugotavljanje statističnih razlik majhnih vzorcev 

med spremenljivkama za preverjanje tretjega testa četrte hipoteze 

 

Preglednica P.6: Prikaz rezultatov Wilcox rank sum testa za preverjanje statističnih razlik 

majhnih vzorcev med uporabo dišave in številom dnevno izdanih računov 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Dišava 20 1,5000 ,51299 1,00 2,00 

Število računov 20 142,0000 20,32370 103,00 173,00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Število izdanih računov – Dišava 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 20b 10,50 210,00 

Ties 0c 
  

Total 20 
  

a. Število_računov < Dišava 

b. Število_računov > Dišava 

c. Število_računov = Dišava 

 

Test Statisticsa 

 Število izdanih računov - 

 Dišava 

Z –3,920b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Rezultati t-testa za ugotavljanje statističnih razlik za neodvisna vzorca za ugotavljanje 

statističnih razlik med spremenljivkama za preverjanje pete hipoteze 

 

Preglednica P.7: Prikaz rezultatov t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje statističnih razlik 

med uporabo dišave in zneskom računa 

 

Group Statistics 

 Dišava N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Znesek računa 
Da 1478 26,2066 20,55467 ,53465 

Ne 1362 25,3629 20,34156 ,55118 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Znesek 

računa 

Equal variances 

assumed 
,000 ,995 1,098 2838 ,272 ,84368 ,76822 –,66264 2,35001 

Equal variances 

not assumed 

  

1,099 2823,618 ,272 ,84368 ,76789 –,66200 2,34937 

 
 

 

 

 


