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POVZETEK 

 
Podjetje, ki posluje v tujini, mora za prilagoditev mednarodnemu okolju in ustrezno 
komuniciranje nujno uporabiti primerno strategijo mednarodnega marketinga, v našem 
primeru predvsem zelenega oz. trajnostnega in relacijskega marketinga, ki se med seboj 
prepletajo. Ohraniti mora nivo kakovosti in posledično ugled, da se otrese konkurence in 
zadrži stranke. Strategija mednarodnega marketinga podjetja Denn's Biomarkt v Avstriji se je 
izkazala za zelo uspešno. Na osnovi intervjuja s predstavnico podjetja smo ugotovili nekatere 
razlike pri trženju ekoloških živil (Avstrija/Nemčija). Kljub pričakovanju se je izkazalo, da je 
avstrijsko ekološko kmetijstvo nekoliko bolj razvito oz. potrošniki nekoliko bolj osveščeni 
glede regionalnosti in sezonskosti prehrane. 
 
Ključne besede: marketing, mednarodni marketing, ekološka živila, mednarodno okolje, 
zeleni marketing, trajnostni marketing, internacionalizacija. 

 
SUMMARY 

 
In order to adapt to an international environment and communicate accordingly, a company 
doing business abroad must use an adequate international marketing strategy – in our case 
above all green or sustainable marketing as well as relational marketing, supplementing each 
other. In order to eliminate competition and keep the clients, it must keep the quality level and 
consequently the image. The international marketing strategy of the company Denn’s 
Biomarkt proved to be very successful. Based on the interview with a company 
representative, we have established some differences in marketing organic food in both 
markets (Germany/Austria). Against our expectations, the study showed that organic farming 
is a bit more developed and the consumers more eco-conscious in Austria. 

 
Key words: marketing, international marketing, organic food, international environment, 
green marketing, sustainable marketing,internationalization. 
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1 UVOD 

 
Podjetje Dennree v povezavi s hčerinsko družbo Denn's Biomarkt širi svojo prodajno mrežo v 
Nemčiji in tudi na avstrijskem trgu. Pogum, vizija in znanje o ekološkem kmetovanju so bila 
za Thomasa Greima (ustanovitelja podjetja) glavna vodila, ko je pred več kot 40 leti pričel s 
pridelavo in trženjem ekoloških živil. 

 
1.1 Opredelitev problematike in teoretična izhodišča 
 
Na prodajnih policah samopostrežnih trgovin doma in v tujini se, poleg izdelkov domačih 
proizvajalcev, nahaja vedno več vedno več bolj ali manj prepoznavnih mednarodnih 
blagovnih znamk. V Evropi 21. stoletja so potrošniki veliko bolj informirani in osveščeni ter 
posledično zahtevnejši kot poprej. Enotni notranji trg je podvržen mednarodnemu 
poslovanju/marketingu, internacionalizaciji in globalizaciji ter različnim drugim trendom. 
Dinamične spremembe v okolju vplivajo tudi na način poslovanja podjetij, ki iščejo nove 
načine uveljavljanja in razmišljajo vedno bolj globalno. Ponudnike na trgu silijo k 
razmišljanju o tem, kako bi lahko zadovoljili čim večje število kupcev, saj je zadovoljstvo 
kupcev eden osrednjih marketinških ciljev vseh podjetij. 
 
V sodobnem poslovnem okolju tako uspevajo le tista podjetja, ki se uspešno prilagajajo 
spremembam in okolju, pritegnejo in zadržijo potrošnike ter se z ustreznim strateškim 
pristopom otresejo konkurence. Ključno vlogo pri tem igra marketing, pri mednarodnem 
poslovanju (glej poglavje 2.3) pa mednarodni marketing (glej poglavje 3).  
 
Pomen tujih trgov in pravilne izbire marketinške strategije za izbrano mednarodno okolje 
bomo v diplomski nalogi prikazali na primeru nemškega podjetja Denn's Biomarkt, ki se 
ukvarja izključno z maloprodajo ekoloških živil in je tako v celoti podvrženo ekološkemu 
trendu. Podjetje je svojo maloprodajno verigo uspešno razširilo tudi na Avstrijo, kjer se 
njihova maloprodajna blagovna znamka imenuje Denn's Biomarkt. Pri tem podjetju sta tako, 
poleg tradicionalnega pristopa, poglavitnega pomena tudi t. i. zeleni ali trajnostni 
(mednarodni) marketing in znamčenje (branding), saj se je podjetje odločilo za vstop na 
zadevni tuji trg prav z zeleno blagovno znamko, da bi tržili izključno ekološka živila.  
 
Glede na to, da je bilo podjetje ustanovljeno v Nemčiji in se kasneje razširilo tudi na Avstrijo, 
je za nas zanimiv mednarodni marketing v povezavi z zelenim – v tem primeru mednarodnim 
marketingom oz. zelenim znamčenjem (green, sustainable, ecological, environmental 
marketing/green branding), ki tukaj predstavlja podobliko mednarodnega marketinga in 
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hkrati ključno dejstvo. Zato se bomo v diplomski nalogi osredotočili na pokrivanje strategij 
mednarodnega in zelenega mednarodnega marketinga/znamčenja ter na druge dejavnike 
uspeha širitve na sosednji/tuji trg pri omenjenem podjetju. 

 
1.2 Namen in cilji  

 
Namen diplomske naloge je raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega 
marketinga izbranega nemškega podjetja, ki deluje na področju ekoloških živil in le-ta 
aktivno trži na dveh trgih EU. 
 
Cilji:  
− proučiti motive podjetja za vstop na tuji trg in pomen strateškega mednarodnega 

 marketinga z vidika uresničevanja zastavljenih ciljev podjetja (4P + čas); 
− proučiti in prikazati značilnosti trga ekoloških živil; 
− proučiti in ugotoviti razlike mednarodnega marketinga na področju ekoloških živil v  

primerjavi z zelenim marketingom ter morebitne vplive le-tega na okolje (4P – glej  

poglavje 3); 
− proučiti in primerjati način trženja ekoloških živil v Nemčiji in Avstriji; 
− proučiti, kako transparentnost oz. pomanjkanje le-te vpliva na trženje ekoloških živil; 
− na podlagi končnih ugotovitev predstaviti nekatere predloge za izboljšanje poslovanja. 

 
1.3 Metode raziskovanja 
 
Pri izdelavi diplomske naloge načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 
− opisovanje ali deskripcija, 
− povzemanje ali kompilacija, 
− analiza, 
− študija primera, 
− pol-strukturiran intervju s ključno osebo zadevnega podjetja, 
− sinteza končnih ugotovitev. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 
 
Navajamo naslednje predpostavke: 
− strategija mednarodnega marketinga je dobro prilagojena tujemu trgu in ekološkim  

živilom; 
− mednarodni marketing in zeleni marketing se v tem primeru ne razlikujeta temveč se  

dopolnjujeta; 
− transparentnost izdelkov je samoumevna in razpoznavna; 
− podjetje Denn's Biomarkt ima veliko konkurenčno prednost zaradi družinske 

 dejavnosti in interesa na osnovi življenjskega sloga, dolgoletnih izkušenj (tradicije),  
dobrega poznavanja ekoloških živil, širokega nabora izdelkov, spodbujanja lokalnih 
 pridelovalcev, osveščenosti ciljnih skupin, itd.; 

− ekološka osveščenost prebivalstva obeh držav je približno enaka; 
− gospodarsko, negospodarsko, tržno in interno okolje po Dubrovskem (2013, 157-158) 

 obeh trgov so zelo podobna. 

 
Omejitve: 
− morebitna nedostopnost konkretnih poslovnih in finančnih podatkov podjetja zaradi  

nepripravljenosti razkrivanja; 
− morebitna pristranskost vprašanca pri izvedbi intervjuja. 
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2 INTERNACIONALIZACIJA IN GLOBALIZACIJA  
 
Internacionalizacija je lahko pot (proces) h globalizaciji, z marketinškega vidika pa tudi k 
vedno večji fragmentaciji1 (Johnson in Turner 2003, po Dubrovski 2006, 62). 
 

 
 

Slika 1: Internacionalizacija in njene posledice 
Vir: Antončič in Hisrich 2000. 

 
2.1 Značilnosti in pomen internacionalizacije 
 
Internacionalizacija je torej proces, v katerem se podjetje s svojim aktivnostmi, ki vedno bolj 
posegajo v mednarodne odnose, premika od etnocentrične usmerjenosti v globalno podjetje 
(Dubrovski 2013, 59).  
 

Po Dubrovskem (2013, 58-62) ta proces zahteva nenehno prilagajanje podjetja, njegovih 
poslovnih modelov, strategij, struktur in procesov mednarodnemu okolju. Internacionalizacijo 
lahko merimo kvantitativno (povečanje deleža izvoza) in kvalitativno (vključevanje novih 
načinov vstopa na tuje trge). Tako lahko rečemo, da podjetje prehaja iz nižje razvojne faze v 
višjo, zaradi vedno zahtevnejših oblik mednarodnega poslovanja, internacionalizacija pa 
pravzaprav predstavlja ta proces. 

                                                
1 Fragmentacija v marketingu* je natančen opis potencialnih kupcev (starost, spol, državljanstvo, nagnjenja, 
izobrazba, potrebe) (Vir: Wikipedia B.l.). 
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2.2 Značilnosti in pomen globalizacije 
 
Globalizacija je večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične, pravne in 
kulturne sestavine, ki skupaj tvorijo novo kakovost (Svetličič 1996, 78, cit. po Dubrovski 
2013, 39), v katerega so vključene države, organizacije in posamezniki. V poslovnem smislu 
je globalizacija stanje mednarodnih trgovinskih, investicijskih, finančnih in človeških tokov, 
v katere se s svojimi aktivnostmi vključuje vedno več regij, držav in podjetij ter izdelkov, 
storitev, tehnologij, znanj, informacij in kapitala, ki na ta način tvorijo globalni trg, čeprav še 
vedno z lokalnimi posebnostmi (Dubrovski 2013, 39). 
 
Globalizacija kot proces se je prvič pomembno razmahnila z industrijsko revolucijo (18. in 
19. stoletje) in njenimi posledicami, kot so masovna proizvodnja z namenom čim večjega 
dobička, zaposlovanja in naprednejše organizacije dela. Tudi enotna valutna podlaga (zlati 
standard 1913 – 1971) je po Berendu (2013, 273-274) odločilno pripomogla h globalizaciji. 
 
Po Berend-u (2013, 274) je k razcvetu trgovine po drugi svetovni vojni odločilno prispeval 
Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT2 - 1947) med številnimi državami 
podpisnicami, s katerim so odpravili carinske ovire in s tem pripomogli k olajšanju in 
pospešitvi mednarodnih poslovnih transakcij. Tako je mednarodna trgovina skokovito 
naraščala. V kriznem času sedemdesetih in osemdesetih let pa se je znova pojavil 
protekcionizem – sistem gospodarsko-političnih ukrepov, ki je ščitil domačo industrijo pred 
tujo konkurenco (carine, prepoved uvoza, subvencije), zaradi česar so zahodne sile sprožile 
močno kampanjo za odprte trge, ki je privedla do ustanovitve Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO3) in pospešenega nadaljnjega odpiranja trgov leta 1994. Dodatno je h 
globalizaciji pripomoglo močno znižanje transportnih in komunikacijskih stroškov (letalski 
poleti, telefon, internet) na osnovi vse večjega povpraševanja in uvedbe interneta. 
 
Dubrovski (2013, 55-56) navaja kot prednost globalizacije priložnost za povečanje splošne 
produktivnosti in življenjskega standarda, kot slabost pa predvsem, da hkrati olajšuje tudi 
mednarodni pretok prepovedanega blaga in storitev ter pranje denarja. 

 
2.3 Mednarodno poslovanje 
 
Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino ali v tujini je najširši pojem mednarodnih 
poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način 
(premiki izdelkov, storitev, znanja, informacij, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način 
                                                
2 General Agreement on Tariffs and Trade (30.10.1947) 
3 World Trade Organization (15.4.1994) 
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(npr. naložbe v tujini, proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju, prenos 
tehnologije, zaposlovanje tujcev) zajemajo dve ali več držav (Dubrovski 2013, 85). 

 
2.3.1  Značilnosti in pomen mednarodnega poslovanja 
 
Izvoz je bistven dejavnik stabilnosti in razvoja vsakega narodnega gospodarstva (Dubrovski 
2013, 85-86). Vsaka država si želi razviti in imeti čim večje število velikih, mednarodno 
uspešnih in vplivnih podjetij, s katerimi se v svetovnem tržnem prostoru uspešno promovira 
tudi sama država in prispeva k njeni večji prepoznavnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 43). 
 
Za uspešno mednarodno poslovanje podjetja so odločilnega pomena pridobljene informacije s 
tujih trgov, ki ne samo, da se lahko povsem razlikujejo od značilnosti domačega (lokalnega) 
trga, ampak so lahko v mnogočem različni tudi med seboj (Dubrovski 2006, 109). 
 
Podjetja se po Hollensen-u (2001, 28) za mednarodno poslovanje odločijo na osnovi različnih 
dejavnikov, ki jih opiše kot pasivne, proaktivne ali agresivne razloge. 
Pasivni razlogi so tisti, na temelju katerih se podjetje pasivno prilagaja dogajanju na 
domačem in tujih trgih s spreminjanjem svojih poslovnih aktivnosti. 
Proaktivni razlogi so tisti, ki spodbujajo strateške spremembe v podjetju na osnovi 
izkoriščanja tehnološkega znanja ali tržnih priložnosti. 
Pomemben agresivni razlog pa predstavlja priložnosti, povezane z rastjo. V tem primeru je 
omejenost domačega trga tista, zaradi katere se mora podjetje usmeriti v širitev na tuje trge, 
da bi povečalo prodajo ali podaljšalo življenjski cikel izdelkom in storitvam s prodajo na tujih 
trgih, kjer šele pričenjajo s fazo rasti. 
 
Vsako podjetje si prizadeva za nadaljnjo stabilno rast, razvoj, povečanje konkurenčnosti in 
doseganje uspešnosti v svojem poslovanju. Velika podjetja v mednarodnem poslovanju so 
bolj vplivna, imajo večjo poslovno, denarno, kadrovsko, raziskovalno-razvojno, tehnološko in 
pogajalsko moč in tudi vpliv. Veliko podjetje namreč lahko lažje zavaruje svoje terjatve, 
hkrati pa jih tudi uspešnejše nadzoruje in upravlja v različnih poslovnih aktivnostih 
mednarodnega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 45). 

 
2.3.2 Mednarodno poslovanje znotraj EU 
 
Podjetja se danes soočajo s tremi glavnimi izzivi in priložnostmi: globalizacijo, vplivi 
napredka v tehnologiji in deregulacijo (Kotler 2004, 29). 
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Dubrovski (2013, 87) navaja, da je bil evropski notranji trg uresničen s 14. členom Pogodbe o 
Evropski uniji (1992), ki ga opredeljuje kot prostor brez notranjih meja, znotraj katerega je v 
skladu z določili te pogodbe zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. 
 

Za nemoten pretok blaga je treba izpolniti vrsto pogojev, kot so odprava vseh carinskih 
formalnosti in dajatev ter prepoved uvajanja novih carinskih dajatev na uvoz in izvoz blaga 
znotraj EU; prevzem enotne carinske tarife; odprava dajatev z enakovrednim učinkom, kot so 
carinske (države se pri uvozu in tudi izvozu blaga pogosto poslužujejo najrazličnejših prijemov, 
da bi, poleg carin pretok blaga obremenile še z dodatnimi formalnostmi ali dajatvami z namenom 
zaščite interesov svojih nacionalnih gospodarstev – različni davki, različne takse carinskih, 
sanitarnih in drugih pregledov, stroški statističnega spremljanja blagovne menjave, itd.); 
prepoved diskriminatornega obdavčenja (nobena država članica ne sme neposredno ali posredno 
uvesti notranjih davščin na izdelke drugih držav, ki bi bile višje od tistih, ki se uporabljajo 
neposredno ali posredno za podobne domače izdelke); prepoved količinskih omejitev 
(kontingentov); prepoved ukrepov z enakovrednim učinkom količinskim omejitvam (ukrepi, ki 
niso v neposredni povezavi s prehodom blaga preko meje, vendar predstavljajo večjo oviro kot za 
domače blago, npr. strogi fitosanitarni pregledi); poenotenje tehničnih zahtev za izdelke. 
(Dubrovski 2013, 87). 

 
Evropska unija na svoji spletni strani v poglavju Enotni trg brez meja omenja nekatera 
dejstva, ki še vedno nekako ovirajo dokončno povezovanje in učinkovitost trga: 
− razdrobljenost nacionalnih davčnih sistemov, 
− še vedno nepovezani nacionalni trgi za finančne storitve, energijo in promet, 
− sorazmerno počasno uveljavljanje e-poslovanja med državami EU (različni predpisi,  

standardi in prakse), 
− počasnejši razvoj storitvenega sektorja v primerjavi s trgom blaga (od leta 2006 naprej  

sicer lahko podjetja iz države sedeža opravljajo številne storitve v tujini), 
− pravila za priznavanje poklicnih kvalifikacij so še vedno prekomplicirana (po  

Evropska unija b. I.). 
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3 MEDNARODNI MARKETING 
 

Prva uradna definicija marketinga je bila sprejeta leta 1935 s strani National Association of 
Marketing Teachers, predhodnice AMA: »Marketing je uspešnost poslovnih aktivnosti, ki 
usmerjajo tok blaga in storitev od proizvajalca do potrošnika«. AMA jo je sprejela v letu 1948 in 
kasneje nekoliko revidirano še leta 1960. Takšna originalna definicija je veljala 50 let, vse do leta 
1985, ko je bila ponovno nekoliko korigirana: »Marketing je proces načrtovanja in izvajanja 
koncepcije, določanja cen, promocije in distribucije idej, izdelkov in storitev za doseganje 
izmenjave, ki zadovoljuje individualne in organizacijske cilje« (Dubrovski 2013, 91). 

 
Mednarodni marketing se po Dubrovskem (2013, 89) glede na izhodišča, načela, inštrumente 
in metode ne razlikuje od marketinga, ki ga uporabljamo na domačem trgu, s tem, da gre v 
tem primeru za ponudnike in odjemalce iz različnih držav. Razlike med obema strategijama 
pa so v obsegu in zapletenosti procesov in postopkov v mednarodnem poslovanju na osnovi 
različnosti posameznih okolij. 
 
O mednarodnem marketingu govorimo takrat, ko usklajujemo marketinške aktivnosti v več 
kot eni državi s ciljem izmenjave blaga tako, da zadovoljujemo potrebe posameznikov, 
organizacij in družbe kot celote (družbena odgovornost, ekološka zavest, etika). Pri vstopu na 
tuji trg ali tuje trge podjetja uporabljajo različne marketinške pristope, metode in tehnike 
(izbor tujega trga, prave marketinške strategije, itd.). Posebna pozornost na zunanjem trgu je 
namenjena mednarodni konkurenci, posledično usklajujemo marketinško planiranje za vsako 
novo tržišče.  
 
Za vstop podjetja na tuji trg so načeloma potrebni naslednji koraki: 
− analiza podjetja in mednarodnega trga (temelj za internacionalizacijo podjetja); 
− izbor marketinške strategije (strateška konkurenčna prednost; izbor globalne ali 

 lokalne/regionalne strategije); 
− izbor skupine izdelkov in strategije vstopa na tuji trg; 
− določanje ciljev za vsako tuje tržišče; 
− razvoj akcijskega načrta za vsak tuji trg; 
− spremljanje in nadzor nad izvajanjem marketinških aktivnosti (po Šimić Leko, 2013). 

 
Pri trženju podjetja uporabljajo instrumente trženjskega spleta ali marketinškega miksa, 
sestavljene iz 4P4 (izdelek, cena, prodajne poti in komunikacija), ki jih po Makovec Brenčič 
in Hrastelj (2003, 188-189) dopolnjujeta še 2P5 (ljudje in postopki). 

                                                
4 Product, Price, Place, Promotion 
5 People, Processes 
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Vse bolj se izpostavlja ekološka zavest porabnikov, zato podjetja, ki ne sledijo ekološkim 
zahtevam in regulativam trga, na katerega vstopajo, nanj sploh ne morejo vstopiti ali pa 
enostavno niso primerljiva s konkurenti. To je še posebej pomembno za izdelke, ki so 
ekološko visoko občutljivi, kakršni so npr. kmetijski in živilski izdelki (Makovec Brenčič in 
Hrastelj 2003, 64). 
 
Zeleni marketig je po avtorjih Lacković in Andrlić (2007) družbeni marketing, v katerem se 
izdelki, storitve in vse marketinške aktivnosti planirajo in izvajajo tako, da se upošteva tudi 
delovanje in vpliv, ki ga bodo imele na okolje in na družbo kot celoto. 
 
Avtorja Ham in Forjan (2009) omenjata, da je zeleni marketing bolj zapleten in služi dvema 
pomembnima ciljema: 
1. razviti take izdelke, ki bodo zadovoljili potrošnika v smislu kakovosti, uporabnosti, 
cenovne sprejemljivosti in minimalnega vpliva na okolje ter 
2. ustvariti močan ugled kakovosti, ekološke osveščenosti, ki se nanaša na izdelek in 
proizvajalca ter njegove dosežke na okoljevarstvenem področju. 

 

 
 

Slika 2: Marketing v povezavi z eko marketingom 
Vir: po Belz in Ken 2009,18. 

 
Instrumenti zelenega marketinškega miksa po Tolušić, Dumančić in Tolušić (2013, 45) pa so: 
− okolju prijazni izdelki (iz razgradljivih materialov), 
− zelena embalaža (razgradljiva, minimalna), 
− zelena cena (potrošniki so pripravljeni plačati več za ekološki izdelek), 
− zelena komunikacija (prepovedano zavajanje ekoloških potrošnikov, prepoznavne  

oznake ekoloških izdelkov kot jamstvo za kakovost in način proizvodnje izdelka). 
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Zeleni marketing naj bi po avtorjih Ham in Forjan (2009, 228; po Tolušić, Dumančić in 
Bogdan 2014) temeljil na sprejeti 3R6-formuli (zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje), 
da bi tako pomembno prispeval k ohranjanju okolja. 

 
3.1 Značilnosti in pomen mednarodnega marketinga 
 
Tržniki morajo, tako Kotler (2004, 178), znotraj hitro spreminjajočega trga spremljati šest 
glavnih silnic: demografske, gospodarske, naravne, tehnološke, politično-pravne in družbeno-
kulturne. Nadalje mora po Kotlerju (2004, 403) podjetje pred vstopom na tuji trg opredeliti 
mednarodne trženjske cilje in politike. Odločitev za trg določene države pa sprejme na 
podlagi treh meril: privlačnost države, tveganje in konkurenčna prednost. Glede na vpletenost 
na mednarodnem trgu vodijo podjetja mednarodne trženjske aktivnosti na tri načine: skozi 
izvozni oddelek, mednarodne divizije ali globalne organizacije. 
Marketinški program, ki ga podjetje prilagodi izbranim tržnim skupinam, segmentom ali 
državam, po Dubrovskem (2006, 110) predstavlja proces podrobne proučitve vseh značilnosti 
določenega trga za ustrezno prilagoditev marketinškega spleta. Poznavanje odjemalcev, 
vstopnih ovir, konkurence, priložnosti in nevarnosti tako temelji na načrtnih in sistematičnih, 
raziskavah mednarodnega okolja. V zadnjem času stopa vedno bolj v ospredje družbeno 
odgovorno trženje. 
 
Koncept družbeno odgovornega trženja pa po Kotlerju (2004, 29) zahteva, da zadevna 
organizacija določi potrebe, želje in interese ciljnih trgov ter posreduje želeno zadovoljstvo 
uspešneje in učinkoviteje od konkurence. Vse to pa počne na način, ki pozitivno vpliva na 
blaginjo porabnika in družbe. Koncept torej zahteva uravnoteženje dejavnikov dobička, 
zadovoljitve potrošnikovih in javnih interesov. 

 
3.2 Razvojne usmerjenosti v mednarodnem marketingu 
 
Z vidika stopnje uveljavitve marketinškega razmišljanja in delovanja v okviru poslovanja 
podjetja ter politike izdelka poznamo po Dubrovskem (2006, 26-28) več vrst usmerjenosti: 
− proizvodna usmerjenost: v ospredju je predvsem učinkovitost proizvodnje in 

 povečevanje proizvedenih količin, proučevanje potrošnikovih potreb in kakovosti, ter  
ceni se ne namenja pozornosti, značilna je agresivna prodaja; 

− izdelčna usmerjenost: temelji na potrošniku, ki se raje odloča za izdelke, ki ponujajo 

                                                
6 Reduce, Reuse, Recycle 



 

 
 

11 

 nekaj več (v smislu kakovosti in dodanih značilnosti). V središču pozornosti je 
 izdelek (z novimi izboljšavami; inovacije); 

− prodajna usmerjenost: temelji predvsem na povečanju nivoja prodaje, pri čemer 
 raznolikost izdelkov ni pomembna. Tako tujemu kot domačemu potrošniku se skuša  
prodati enak izdelek. Gre za mnogo bolj aktivno vlogo podjetja na trgu; 

− usmerjenost k potrošniku: poudarek je na zadovoljitvi njegovih potreb in želja, manj  
pa na proizvodnem programu;  

− strateška marketinška usmerjenost: značilna je redna prisotnost na trgu, kjer s  
pomočjo tržne strategije združujemo proizvodnjo, prodajo, izdelek in potrošnika,  
značilna je diferenciacija izdelkov; je hkrati družbena marketinška usmerjenost, zato  
sledi prilagajanje marketinškega programa okoljevarstvenim in družbenim zahtevam, 
 kar pa vse bolj postaja pogoj za nastop na določenem trgu. 

 
Poenostavljeno bi lahko rekli, da prodajno naravnano podjetje poskuša prodajati tiste izdelke 
in storitve, ki jih proizvaja in želi prodajati, marketinško naravnano pa tiste, ki izhajajo iz 
proučevanja odjemalčevih potreb, želja in pričakovanj (Dubrovski 2006, 30). Razen 
marketinške in tržne usmerjenosti pa Dubrovski (2006, 32) omenja še ožjo, izvozno 
usmerjenost, ki poudarja pomen prodaje izdelkov v tujini za doseganje strateških ciljev 
podjetja. 

 
3.3 Mednarodni marketing kot način delovanja v mednarodnem poslovanju 
 
Uspešno mednarodno poslovanje je posledica uspešnega in učinkovitega mednarodnega 
marketinga (Dubrovski 2013, 87). 
 
V današnjem poslovanju in delovanju je po Dubrovskem (2013, 90-92) pomemben marketing, 
ki v mednarodnem okolju ne vključuje le pridobitnih organizacij temveč tudi druge 
(izobraževalne, raziskovalne, politične, državne idr.) organizacije ter tako pospešuje oz. 
olajšuje izmenjavo med tržnimi udeleženci in tesneje povezuje podjetje s trgom. 
 
Družbeno odgovorna tržna naravnanost je po Vukasović, Toroš in Žižmond (2012, 33) 
nadgradnja tržne naravnanosti. Poleg potreb porabnika na ciljnem trgu vključuje ekološki 
vidik demografske trende in socialne storitve. 
Navajamo nekatere koristi, ki jih prinaša načrtovanje mednarodnega marketinga po avtorjih 
Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 328-329): 
− spodbujanje ofenzivnosti, 
− spodbujanje sistematične analize, 
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− izostritev smotrov in ciljev, 
− omogočanje hitre, odločne ter usklajene odzivnosti, 
− lajšanje usklajevanja strategij po trgih, 
− posledično večanje lastniških deležev, lojalnosti managerjev, idr. 

 
3.3.1 Najpogostejša orodja mednarodnega tržnega komuniciranja 
 
Oblikovanje uspešnega komuniciranja po Kotlerju (2004, 585) obsega osem korakov: (1) 
določitev ciljnega občinstva, (2) opredelitev ciljev komuniciranja, (3) oblikovanje sporočila, 
(4) izbiro komunikacijskih poti, (5) določitev proračuna, (6) izbiro spleta orodij za trženjsko 
komuniciranje, (7) merjenje rezultatov ter (8) ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim 
komuniciranjem. Določanje trženjskega spleta komunikacijskih orodij zahteva proučitev 
prednosti in stroškov posamičnega orodja, položaja podjetja na trgu, vrsto ciljnega izdelčnega 
trga, stopnjo nakupne pripravljenosti potrošnikov in stopnjo v življenjskem ciklu izdelka. 
Merjenje uspešnosti trženjske komunikacije se izvaja prek ciljnega občinstva, ki izrazi 
prepoznavnost, občutenje sporočila, prejšnja in sedanja stališča do izdelka ter podjetja. 
 
Najpogostejša orodja komuniciranja so:  
− oglaševanje (npr. tiskani oglasi, letaki, embalaža, …); 
− pospeševanje prodaje (npr. nagradne igre, programi zvestobe, vezani nakupi, …); 
− odnosi z javnostmi (npr. sporočila za javnost, darila v dobrodelne namene, 

 sponzoriranje,  odnosi z lokalno skupnostjo, …);  
− osebna prodaja (prodajne predstavitve, programi spodbud, sejmi, …); 
− neposredno trženje (elektronska pošta, naslovljena pošta, …).  

 
Sporočilno vlogo za potrošnika imajo, kot nadalje navaja avtor, oblika izdelka, cena in barva 
embalaže, vedenje in obleka prodajalca, okrasitev prodajnega prostora idr. Vsak stik z 
blagovno znamko naredi pozitivi ali negativni vtis na potrošnika (po Kotler 2004, 564-571). 

 
3.3.2 Sestavine mednarodnega tržnega okolja in tveganja 
 
Dubrovski (2013, 158-193) navaja, da so sestavine mednarodnega okolja tiste, ki močno 
vplivajo na mednarodno poslovanje nekega podjetja, zato so posledično tveganja 
mednarodnega poslovanja veliko večja kot v domačem okolju. Tveganja je tako mogoče 
nadzirati, zmanjševati in odpravljati z boljšim poznavanjem sestavin mednarodnega okolja. 
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V mednarodnem poslovanju tako razlikujemo štiri skupine sestavin okolja: 
− negospodarsko okolje, 
− gospodarsko okolje, 
− tržno okolje, 
− interno okolje.  

 
Negospodarsko okolje 
 
Sem prištevamo politično okolje tujega trga. Določeno okolje po Dubrovskem (2013, 160-
161) postavi politične ovire za namen zaščite interesov domačega trga, panoge ali 
proizvajalcev ali preusmerjanje zunanjetrgovinskih tokov. Albaum, Strandskov in Duerr 
(1998, 83; cit. po Dubrovski 2013, 159) sem prištevajo naslednje elemente: 
− politična ideologija, 
− pravna določila za poslovanje s tujino, 
− mednarodne organizacije in obveznosti iz posameznih sporazumov, 
− moč in članstvo v ekonomskih blokih, 
− uvozno-izvozne omejitve, 
− mednarodne omejitve glede dobička, 
− omejitve glede naložb, 
− omejitve glede iznosa dobička, 
− omejitve glede valutnih razmerij, 
− članstvo in obveznosti v mednarodnih organizacijah. 

 
Druge vrste negospodarskega okolja po Dubrovskem (2013, 176) vključujejo tudi: geografsko 
okolje (npr. naravni viri, oddaljenost, podnebje, infrastruktura, logistika, idr.); tehnološko 
okolje (stopnja tehnološkega razvoja); energetsko okolje; naravno okolje (usklajenost z 
ekološkimi načeli in predpisi). Dubrovski (2013, 169) omenja tudi kulturno-socialno okolje, 
ki je v primerjavi s političnim neformalno okolje, je pa ključni dejavnik pri obravnavanem 
podjetju. 

 
Gospodarsko okolje 
 
V področje analize ekonomskih dejavnikov prištevamo kupno moč prebivalstva, ki jo 
velikokrat kar primerjamo s kazalcem bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca, 
ugotavljanje velikosti dohodka gospodinjstev, inflacije, brezposelnosti ipd. Ekonomski 
dejavniki v največji meri vplivajo na celoten obseg povpraševanja (Vukasović, Toroš in 
Žižmond  2012, 69). 
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Dubrovski (2013, 177-180) h gospodarskemu okolju prišteva tudi svetovne gospodarske in 
finančne krize. 

 
Tržno okolje 
 
Ob vstopu v novo in tuje tržno okolje po Dubrovskem (2013, 192) proučimo konkurenco, 
njene glavne prednosti, izvor izdelka konkurence, kupno moč, logistične povezave, 
informacijski sitem ipd. Prav tako se pojavijo partnerstva oz. sodelovanja z raznimi tujimi 
podjetji, ki imajo različne pravne statuse. Dosledno poznavanje le-teh je pomembno, saj so v 
nasprotnem primeru lahko posledice neprijetne (npr. pooblastila za sklepanje poslov, pravna 
veljavnost, premoženjske obveznosti v primeru spora itd.). 

 
Interno okolje 
 
Z internim okoljem mislimo na razpoložljive vire podjetja za aktivno udeležbo v 
mednarodnem poslovanju. S pomočjo internacionalizacije poslovanja preverjamo 
usposobljenost podjetja s potencijali (zmožnost) podjetja in z uveljavljenostjo internega 
marketinga, ki ima pomembno vlogo, saj prežema vse dele poslovanja. K temu prištevamo še 
kulturo podjetja, mednarodno osredotočenost, položaj upravljalcev do mednarodnega 
poslovanja, stopnjo internacionalizacije, strukturo organizacije, možnosti razvoja ipd. (po 
Dubrovski 2013, 193). 

 
3.3.3 Ne-marketinške usmeritve, transakcijski in relacijski marketing 
 
Ne-marketinška usmeritev po Dubrovskem (2006, 32-44) označuje neodvisnost med 
strankama. Pri tem gre za t. i. nesodelovanje med prodajalcem in potrošnikom z izključnim 
namenom maksimiranja dobička. Potrošnik je obravnavan kot neke vrste nasprotnik, ki ga je 
treba izkoristiti. Po zaključeni prodaji je prodajalec razrešen odgovornosti, kar pomeni, da 
npr. neetična prodaja ni kaznovana. 
Pri transakcijskem marketingu je prisotno spoznanje o soodvisnosti prodajalec-potrošnik, ki 
predstavlja kratkoročen odnos (sodelovanje med strankama), v katerem je pomembno 
predvsem pridobivanje novih potrošnikov (odjemalcev), obstoječim pa se posveča manj 
pozornosti. Potrošnik je obravnavan kot premoženje, vir prihodka in dobička. Obstaja 
nevarnost izgube obstoječih strank zaradi npr. zanemarjanja, zasičenja, nezadovoljstva. 
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Relacijski marketing temelji na odnosih. Osredotoča se na dolgoročne odnose s potrošnikom 
(soodvisnost in sodelovanje med obema). Potrošnika ne skušajo le pridobiti temveč ga 
dolgoročno zadržati (dolgoročna vezava); relacijski odnos in poprodajne storitve so vključene 
v ta proces. Potrošnik je obravnavan na individualni ravni kot premoženje in vir prihodka ter 
dobička z namenom dolgoročnega sodelovanja (glej poglavje 5.1.3). 

 
3.4 Strategije vstopa na tuja tržišča in njihove glavne značilnosti 
 
V poslovnem okolju, poleg pomembnosti marketinga, zasledimo tudi pojem strategije. 
Avtoriji Vukasović, Toroš in Žižmond (2012, 315) omenjajo, da je strateški marketing del 
celotnega načrta organizacije. Uresničevanje konkurenčne prednosti z novimi izdelki, s 
pridobivanjem novih kupcev in novih trgov, s povečevanjem ugleda podjetja in doseganja 
planiranega dobička. Uspešen strateški marketing je tisti, ki zadovolji ciljno skupino bolje od 
konkurence. Trikotnik strateškega marketinga pa je sestavljen iz podjetja, ciljne skupine in 
konkurentov. 
 
Pri izbiri strategije vstopa na tuji trg je treba upoštevati:  
− značilnosti sestavin mednarodnega okolja ciljnega trga, 
− način poslovanja in s tem povezane značilnosti ter posebnosti izdelkov (storitev), 
− značilnosti in posebnosti ciljnega tujega trga, upoštevaje konkurenco in raven 

 tveganja, 
− strateške usmeritve in cilje podjetja, 
− razpoložljive zmožnosti in sredstva podjetja (po Dubrovski 2013, 225). 

 
Radonjič in Iršič (2011, 143-248) omenjata, da se strateško načrtovanje oblikuje na podlagi 
zbranih informacij s strani strateške analize in diagnoze z namenom ugotovitve priložnosti in 
nevarnosti na tujem trgu, ter na drugi strani, da se ugotovijo prednosti in pomanjkljivosti 
organizacije v primerjavi s konkurenco (analiza notranjega in zunanjega okolja). Pregled vseh 
potencialnih možnosti uspeha in konkurenčnih prednosti organizacije bo tako podlaga za 
izhodiščno načrtovanje strateškega marketinga. Organizacija bo izbrala enega ali več ciljnih 
tržnih segmentov (geografski, demografski, ekonomski, psihografski, vedenjski), ki se jim bo 
prilagajala s svojimi marketinškimi aktivnostmi (po Radonjič in Iršič 2011, 312). Da pa bi 
bilo segmentiranje na mednarodnem trgu učinkovito, omenjata Kotler in Turner (1998, 280-
281) pet pogojev: merljivost (kupna moč), velikost (skupina), dostopnost (doseči in 
oskrbovati), diferenciranost (različnost trga) in operativnost (uspešnost programov). 
 
Odločitev o izboru strategije vstopa na tuji trg ni tako preprosta, kot pravita avtorja Makovec 
Brenčič in Hrastelj (2003, 138-142), saj lahko predstavlja visoko stopnjo tveganja. Strategije 
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se razlikujejo po stopnji tveganja, obliki nadzora in fleksibilnosti podjetja z vidika načina in 
izbrane oblike vstopa na trg. Ločimo tri glavne skupine strategije vstopa: izvozne, pogodbene, 
investicijske (naložbene). Na izbiro strategije vplivajo različni dejavniki: notranji (velikost 
podjetja, viri), zunanji (sociokulturne posebnosti, velikost trga, trgovinske omejitve, stopnja 
konkurence, dostopnost posrednikov/distributerjev).  
 
Nadalje Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 145-165) navajata, da je začetna oblika 
internacionalizacije podjetja izvoz (v kolikor se razvija in ponavlja izvozna dejavnost). 
Obstajajo različne oblike izvoza: neposredni, posredni in kooperativni izvoz. Neposredni 
izvoz (neposreden stik proizvajalca s posrednikom; zastopnik in distributer), posredni 
(proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom oz. odjemalcem), kooperativni izvoz 
(vključuje dogovore o sodelovanju z drugimi podjetji; export marketing groups). K 
pogodbenim oblikam vstopa na tuji trg pa prištevamo licenčno poslovanje, franšizing, 
pogodbena proizvodnja, skupna vlaganja, strateške zveze. Naložbena vlaganja vključujejo 
deljeno lastništvo premoženja skupnega podjetja med dvema ali več podjetji doma in v tujini. 
Glavni cilj je povečevanje dobička, podjetjem omogočajo vstop na tuj trg z manj vloženega 
kapitala, pri tem pa lokalni partner dobro pozna domači trg. 

 
3.5 Izdelek kot osrednji del marketinškega spleta in ponudbe 
 
Sodoben izdelek je v materialni in nematerialni obliki realizirana ideja, opredeljena s časom in 
prostorom, katerima je namenjena. Čas in prostor sta parametra, odločujoča pri opredeljivi 
kakovosti in vrednosti izdelka (Dubrovski 2013, 275). V bolj neposrednem smislu je izdelek 
po Kotlerju (2004, 407) karkoli, kar je mogoče ponuditi na trgu z namenom zadovoljevanja 
želja in potreb: fizični izdelki, storitve, doživetja, dogodki, osebe, kraji, premoženje, 
organizacije, informacije in ideje. 
 
Izdelek je osrednji dejavnik trženjskega spleta, ki v koraku s časom pridobiva dodatne 
aspekte. 
 

Trženjski splet je skupek trženjskih elementov, ki jih podjetje uporablja v integriranem programu 
trženja, da doseže svoje cilje na ciljnem trgu. Skupek teh elementov je največkrat predstavljen z 
McCarthyjevimi 4P elementi. Navedeni 4 P-ji trženja predstavljajo izdelčni trženjski splet, ki pa 
ga je treba zaradi aktualnih tržnih razmer nadgraditi z dodatnimi P-ji, saj je sicer preveč 
poenostavljen (glej poglavje 3). Realnost na trgu je veliko kompleksnejša. Osnovno nadgradnjo 
predstavlja storitveni trženjski splet, ki vsebuje dodatne 3 P-je: ljudi (angl. people), postopke 
(angl. processes) in fizične dokaze (angl. psysical evidence) (Vukasović, Toroš in Žižmond  
2012, 29). 
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Izdelek pojmujemo kot celoto otipljivih (stvari, snovi, fizičnih sestavin) in neotipljivih 
sestavin (aktivnosti, dejanj, storitev), ki porabniku ponujajo funkcionalne, družbene in 
psihološke koristi (Gabrijan in Snoj, 1994 cit. po Vukasović, Toroš in Žižmond 2012, 196). 
Glede na naraščajoči pomen storitev se, tako Dubrovski (2013, 277), z vidika sodobne 
vsebine izdelka v marketingu uporablja izraz »ponudba« oz. »ponudbeni paket«, v katerem so 
zajeti vsi otipljivi in neotipljivi deli izdelka. 

 
3.6 Blagovna znamka v mednarodnem poslovanju/marketingu 
 
Med najbolj razširjene definicije blagovne znamke (angl.: brand) spada tista, po kateri je 
blagovna znamka »ime, termin, simbol, design ali kombinacija tega, katere namen je 
identificirati izdelke ali prodajalca ali skupine prodajalcev in jih razlikovati od konkurence« 
(Kotler 2000, 404). 
 
Element identifikacije iz zgornje definicije priča o pomembnosti odločitev o blagovni znamki 
v mednarodnem marketingu in poslovanju, saj so posledice odločitev daljnosežne. 
 
Uveljavljanje blagovne znamke na tujem trgu po Dubrovskem (2013, 291) vključuje več 
vidikov: naložba v marketing in izgradnjo blagovne znamke (marketinški splet, programi 
izgradnje), vrednost blagovne znamke (poganjalci znamke, zavedanje, miselne zveze, 
zaznave, lojalnost), uspešnost blagovne znamke (finančna vrednost, delež prihodkov, cenovne 
premije, elastičnost, stroškovna učinkovitost), vrednost za delničarje (dobiček).  
 
Kotler (2004, 395) pravi, da je treba uporabiti moč vseh sestavin blagovne znamke (npr. ime 
in zaščitni, prepoznavni znak), saj je lahko le-ta neprecenljiv vir premoženja blagovne 
znamke. 
 
V mednarodnih poslih po Dubrovskem (2013, 289) obstajajo štiri dileme, povezane z uporabo 
blagovne znamke na tujem trgu: 
− uveljavljena blagovna znamka ali brez nje,  
− proizvajalčeva (izvoznikova) blagovna znamka ali trgovska (uvoznikova) znamka, 
− več različnih blagovnih znamk ali samo ena, 
− blagovna znamka, razvita posebej za lokalni trg oz. enotna globalna blagovna znamka.  
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3.6.1 Ledena gora znamčenja (angl: branding) 
 
Kotler (2004, 418) zapiše, da je blagovna znamka kompleksni simbol, ki lahko sporoča do 
šest ravni pomenov: lastnosti (občutek pomembnosti), koristi (trajen), vrednote (visoka 
kakovost), kultura (organiziranost), osebnost (pametnega šefa), uporabnik (direktor podjetja). 
Zelo pomembno je, kako kupec vidi in sprejema blagovno znamko. 
 
Blagovno znamko Kotler (2004, 423) vidi kot glavno trajno premoženje podjetja, ki ga je 
treba skrbno upravljati. Vsaka močna blagovna znamka največ pripomore k premoženju v 
kupcih. Tako mora načrtovanje trženjskih aktivnosti težiti k povečanju vrednosti življenjske 
dobe kupčeve zvestobe s pomočjo managementa blagovne znamke, ki je glavno trženjsko 
orodje. Sem spadajo ohranjanje ali povečanje zavedanja blagovne znamke, zaznane kakovosti 
in funkcionalnosti ter pozitivne asociacije. 
Blagovna znamka pa po Davidsonu (1997) ne more delovati brez ustrezne strategije podjetja. 
Lahko rečemo, da šele njeno izvajanje oz. delovanje na trgu pokaže uspešnost marketinga 
podjetja. Ledena gora znamčenja (branding-a) prikazuje vidne in nevidne sestavine blagovne 
znamke. 
 
Slika 5: Ledena gora znamčenja (glej prilogo 3) 
 
Kar ni vidno, so premoženje in sposobnosti, ki dajejo zagon blagovni znamki. Sem spadajo: 
visoka kvaliteta, učinkovitost, močan oddelek za raziskave in razvoj, majhni stroški 
delovanja, visoke storitvene usluge, učinkovita prodaja, integrirano trženj, ki tvorijo 85 % 
vrednosti blagovne znamke. Ta nevidna ključna sredstva povečujejo konkurenčno prednost in 
večajo premoženje blagovne znamke. 

 
3.6.2 Družbena odgovornost podjetij (DOP) / CSR) 
 
Družbena odgovornost podjetij v današnjem času vse bolj pridobiva na pomenu, saj podjetja 
ugotavljajo, da družbeno odgovorno ravnanje prinaša številne koristi. Kot je v članku za Delo 
dejal dr. Matjaž Mulej: »Smo v tistem obdobju razvoja kapitalizma, v katerem je bil Zahod 
pred dobrimi sto leti. Iz nepoštenega kapitalizma so se izvili v več deset letih, ko so ugotovili, 
da je družbena odgovornost koristna« (Mulej, 2011). 
 
Po njegovem številna podjetja že ugotavljajo prednosti družbeno odgovornega ravnanja: »Če 
se odgovorno vedeš do sodelavcev, nimaš stavk, ampak zagnanost. Če se tako vedeš do 
dobaviteljev, imaš zanesljive dobave in ti ni treba iskati novih dobaviteljev, kar je drago. Če si 
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odgovoren do svojih odjemalcev, ti bodo zvesti in ne bo treba iskati novih, kar je tudi zelo 
drago. Če se odgovorno vedeš do okolja, ga ni treba sanirati« (Mulej, 2011). 

 
3.7 Proces nakupnega odločanja in zadovoljstvo potrošnikov 
 
Proces nakupnega odločanja praviloma poteka v naslednjih stopnjah: prepoznavanje potreb, 
zbiranje podatkov in informacij, vrednotenje alternativ, porabnikova izbira in ponakupno 
vedenje. Po nakupu sledi pri porabniku zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, kar opredelimo kot 
rezultat nakupa. Porabnikovo zadovoljstvo je odvisno od razmerja med pričakovano in 
zaznano koristnostjo izdelka (Vukasović, Toroš in Žižmond 2012, 138). 
 
Kot omenja Kotler (2004, 204 – 211), se potrošnikova podoba o določeni blagovni znamki 
spreminja glede na izkušnje, ki jih je pridobil z nakupom izdelka. Na vedenje potrošnikov 
vplivajo štirje dejavniki: kulturni (družbeni razred), družbeni (družina), osebni (starost, 
življenjski slog) in psihološki (motivacija).  
 
Ko se potrošnik končno odloči za nakup ekoloških živil, je treba spremljati tudi ponakupno 
zadovoljstvo kupca, saj potrošniki svoja pričakovanja oblikujejo na podlagi danih sporočil, ki 
so jih prejeli od podjetja, prodajnega osebja in drugih virov trženja. Naloga tržnika je, da 
spremlja potrošnika, zato je po zaključenem nakupu še kako pomembno ponakupno 
komuniciranje s potrošnikom, da pridobimo povratne informacije o zadovoljstvu potrošnika z 
nakupom. 
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4 EKOLOŠKA ŽIVILA V EU 
 
Razpon ekoloških živil, izdelkov in pridelkov na policah v EU vztrajno narašča. Zadnja 
izdana uredba na ravni EU za to področje je Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (po 
Councile Regulation EC 2007). 

 
Označevanje ekoloških živil v EU 
 
Živila lahko označimo kot »ekološka« samo, če vsaj 95 % njihovih sestavin izpolnjuje 
predpisane ekološke standarde. Za zagotavljanje verodostojnosti je obvezna navedba kode 
certifikacijskega organa (potrditveni organ). Ekološka proizvodnja prepoveduje uporabo GSO 
in njihovih derivatov. Uredba določa mejno vrednost GSO v živilih in krmi, kar pomeni, da v 
primeru vsebnosti GSO do 0,9 % tega podatka ni treba navesti (pod tem pragom lahko 
določeno živilo še označimo kot ekološko). Od 1. junija 2010 morajo proizvajalci pakiranih 
ekoloških živil, v skladu z zakonodajo EU, uporabljati ekološko oznako EU. Vendar pa to ni 
obvezujoča zahteva za tretje države. Gre torej pred vsem za nadzor ekološke pridelave na 
notranjem trgu EU (po European Commision b. l.a.). 
 
Zakonodaja EU zahteva, da posamično ekološko živilo za uvoz v EU potrdi certifikacijski 
organ (nadzorna služba), ki v državi izvoznici redno izvaja inšpekcijske preglede za 
zagotavljanje ustreznosti zadevnih živil strogim in podrobnim predpisom glede proizvodnje in 
označevanja ekoloških živil v EU (po European Commision b. l.a.). 

 
4.1 Ekološka živila in pridelava 
 
Začetki ekološkega kmetijstva v Evropi segajo v začetek 20. stoletja, ko je Rudolf Steiner 
razvil bio-dinamično metodo kmetovanja. Gospodarski in politični vplivi do leta 1945 so 
ustvarili temelje za povpraševanje po ekoloških živilih. Ustanovljena so bila ekološka 
združenja, kot npr. Demeter blagovna znamka (Berlin, 1927), ki so na eni strani združevala 
ekološke kmete oz. proizvajalce, na drugi pa poskrbela za osveščanje potrošnikov. V okviru 
takih združenj so se oblikovali prvi standardi in nadzorni organi za proizvodnjo ekoloških 
živil na evropski ravni (prva Uredba sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih 
proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil iz leta 1991), l. 
1972 pa je bila ustanovljena enotna mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetovanje, 
imenovana IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), ki je l. 
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1980 izdala prve mednarodne temeljne standarde za ekološko kmetovanje (po Organicnet 
2016). 
Živila so ekološka takrat, kadar so bila pridelana z ekološkimi metodami kmetovanja. 
Ekološko kmetovanje je način pridelave hrane, ki spoštuje naravne življenjske cikle in le malo 
posega v okolje. Upošteva naravni ekosistem in bioritem, pomemben je zaključen krog, ki 
sestoji iz zemlje, rastlin, živali in človeka (po European Commission b.l.c.). 
 
Ekološko kmetovanje pomeni: 
− široko uporabo kolobarjenja, 
− prepoved oz. strogo omejitev uporabe sintetičnih pesticidov in gnojil, 
− prepoved uporabe GSO, 
− prosto rejo in ekološko krmo za živali (po European Commission b. l.c.). 

 
Ekološko kmetovanje je panoga v vzponu, katere rast se povečuje za 6 – 9 % na leto. Ustvarja 
20 milijard EUR prometa, ki ga ustvari na 5,4 % evropskih kmetijskih površin (po European 
Consilium b. l.). 
 
Pomembna načela za pridelavo ekoloških proizvodov: 
− stroga omejitev uporabe dodatkov in pomožnih snovi, 
− stroga omejitev sintetičnih sestavin, 
− prepoved uporabe GSO. 

 
Medtem ko ekološko kmetovanje stremi k ohranjanju okolja na osnovi tradicionalnih metod 
kmetovanja in deluje v skladu z naravo, ekološka živila odražajo nešteto okusov in 
kulinaričnih ter zdravstvenih prednosti za sodobne potrošnike. 

 
4.1.1 Začetki ekološkega trenda Nemčija/Avstrija 

 
Nemčija  
 
Preglednica 2: Osnovni podatki Nemčija (glej prilogo 2)  
Slika 6: Struktura BDP v Nemčiji (glej prilogo 3) 
 
Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP, zaposluje 1,5 % aktivnega prebivalstva in je imel v 
veliki meri koristi od državnih subvencij.  
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Nemčija ima pomembno vlogo v ekološkem kmetovanju na evropskih tleh. Prva alternativna 
maloprodajna franšiza, Reformhaus, je odprla svojo prvo trgovino že leta 1900. Trgovina z 
ekološkimi živili je večino časa ostala le tržna niša. Šele, ko se je pojavila ideja o ekološkem 
načinu kmetovanja po bio-dinamični metodi (dr. Rudolf Steiner, 1920), se je ekološki trend 
premaknil naprej. Velik vpliv na nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva so imela velika 
ekološka združenja in organizacije, ki so omogočali povezovanje ekoloških kmetov in 
upravljanje njihovih kmetij v skladu s strogimi ekološkimi standardi. Strog sistem nadzora 
kakovosti ekoloških izdelkov je veliko doprinesel k nadaljnjemu razvoju ekološkega 
kmetijstva. Do konca devetdesetih let so tudi konvencionalne maloprodajne trgovine začele 
prodajati ekološka živila. 
 
Preglednica 3: Zgodovinski potek razvoja ekološkega kmetovanja v Nemčiji (glej prilogo 2)  
Nemške vodilne ekološke maloprodajne trgovine so Alnatura, Basic, Tegut in Reformhaus 
(po German Foods 2018). 

 
Avstrija  
 
Preglednica 4: Osnovni podatki Avstrija (glej prilogo 2). 
Slika 7: Struktura BDP v Avstriji (glej prilogo 3) 
 
Avstrija Ima stabilno in močno gospodarstvo, katerega 2 % zajema majhen, a zelo razvit 
kmetijski sektor. Glavni kmetijski panogi sta govedoreja in vinogradništvo. Hitro se razvija 
ekološko kmetijstvo, ki trenutno predstavlja 10 % kmetijske proizvodnje in zaposluje 5 % 
aktivnega prebivalstva.  
 
Preglednica 5: Zgodovinski potek razvoja ekološkega kmetovanja v Avstriji (glej prilogo 2). 
 
Če primerjamo BDP obeh držav, se pokaže razlika v procentih pri kmetijskem sektorju 
(Nemčija 1 %; Avstrija 2 %) in industrijskem sektorju (Nemčija 30 %; Avstrija 29 %); 
storitveni sektor pa je pri obeh državah enako velik in znaša 69 % (po Izvoznookno 2017). 

 
4.1.2 Trženje ekoloških živil v Avstriji 
 
Ekološko kmetovanje ima v Avstriji dolgo tradicijo, saj je bil prvi bio-dinamični kmetovalec 
uradno registriran že leta 1920. Do leta 1980 je bilo registriranih okrog 400 ekoloških 
proizvajalcev, ki so zalagali prvo ekološko trgovino. Ekološka prehrana se je leta 1990 že 
tržila tudi v supermarketih. Tak način je pomagal ustvariti ravnovesje med ponudbo in 
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povpraševanjem po ekoloških živilih, obenem pa omogočil ekološkim kmetom pridobivanje 
stalnih odjemalcev. Eksperiment trženja ekoloških izdelkov se je izkazal za tako uspešnega, 
da so v nekaj letih pomembne maloprodajne verige ustvarile svojo blagovno znamko 
ekoloških živil. 
Trženje ekoloških živil v Avstriji je dodatno spodbudila ustanovitev podjetja AMA 
(Agrarmarkt Austria Marketing) za trženje kmetijskih pridelkov v letu 1995, saj se je vedno 
več potrošnikov zavedno odločalo za nakup ekološko pridelanih živil (po Advantage Austria 
2016).  
 
Na ekološkem trgu v Avstriji sicer prevladujejo konvencionalni supermarketi in diskontne 
trgovine, ki na področju ekoloških živil ustvarijo približno 2/3 letnega prometa. Denn's 
Biomarkt pa spada med specializirane ekološke trgovine, saj nudi izključno ekološka živila. 
 
Podatki iz leta 2011 navajajo naslednje tržne kanale; distribucija obsega na splošno trgovce na 
drobno (maloprodajo 78,9 %), ekološke trgovce na drobno (15,1 %), neposredno prodajo (6 
%). Najbolj prodajana ekološka živila  so: jajca (18,4 % prodanih v živilski trgovini), mleko 
(17,8 %), krompir (17,2 %), sveža zelenjava (11,6 %) in maslo (11 %) (po IFOAM, b. l.b). 
 
Ekološka živila se proizvajajo in označujejo v skladu s strogimi predpisi EU, posameznimi 
nacionalnimi predpisi in predpisi eko-standardov. Najpomembnejše ekološke razpoznavne 
označbe v Avstriji so: Logotip Bio-EU, logo AMA- Biozeichen in logotip Bio Austria (po Bio 
Austria b. l.b.).  
 
Informacije s področja mednarodnega marketinga zajemajo tako finančne kot tudi pravne 
vidike trženja, trgovinske sporazume, poreklo blaga, trgovinsko politiko, zaščito intelektualne 
lastnine. Od 1. julija 2007 se morajo vsa ekološka živila (tudi nepakirana) označiti z označbo 
EU (po ABG b. l.). 
 
Slika 8: EU-AT-BIO označba  (glej prilogo 3).  
 
AMA (Agrarmarkt Austria Marketing) je odgovorna za izvajanje vseh marketinških 
aktivnosti, vezanih na kmetijske proizvode v Avstriji.  
Vključuje tudi druge naloge: 
− uveljavljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti živil; razvoj in implementacija smernic  

za kakovost kmetijskih proizvodov, predelanih proizvodov; 
− uporaba klasičnih metod pri oglaševanju, pospeševanju prodaje in stikih z javnostmi, s  

ciljem osveščanja potrošnikov o pomenu kakovosti živil in njihovega izvora. 
 



 

 
 

24 

Samo izdelki iz nadzorovane ekološke kmetijske proizvodnje lahko nosijo ekološki pečat 
AMA.  
 

 

Živila, ki so opremljena s simbolom AMA izpolnjujejo najvišje standarde 
kakovosti. Kmetje, predelovalci in trgovci v maloprodaji se morajo držati 
strogih predpisov in  so nadzorovani s strani neodvisnih centrov za 
preverjanje. 

 

Le ekološka živila lahko nosijo pečat/ simbol AMA ekološko. Obstajata dve 
izvedbi rdeče barve in bele. Pri rdeči barvi je naveden izvor Avstrija; 
zagotavlja se, da vse sestavine ekoloških živil izvirajo iz Avstrije, ter da so 
bili pridelane in obdelane na področju Avstrije. 

     

 
Črno-bela različica ne kaže na izvor ekoloških surovin. 

 
Slika 3:   AMA označba  

Vir: AMA Export b. I. in Bio Austria b. I.b  

 
 
Slika 9: BIO Austria označba (glej prilogo 3).  
Preglednica 6: Podatki na Avstrijskem trgu: vrste navedb (glej prilogo 2). 
Slika 10: Prikaz izdelka z označbami (glej prilogo 3). 

 
4.1.3 Transparentnost kot vrednota in vodilo 
 
Za Denn's Biomarkt sta prednostni vrednoti tudi transparentnost in kakovost. Izdelki na 
njihovih policah prihajajo s certificiranih ekoloških kmetij in izpolnjujejo stroge kakovostne 
zahteve ekoloških združenj, kot so npr. Bioland, Demeter in Naturland (po Denn's Biomarkt 
b. I.a). 
 
Določanje izvora (porekla) izdelka je pomembno zaradi različnih režimov trgovanja, ki 
veljajo med različnimi državami ali integracijami. Ker države (integracije) v trgovanju z 
nekaterimi izbranimi državami odpravljajo vse ovire (preferencialna obravnava), s čimer 
usmerjajo zunanje trgovinske tokove, je lahko izvor izdelka za njegovo mednarodno 
konkurenčnost odločilen (Dubrovski 2013, 311). Nadalje Dubrovski (2013, 312) navaja, da 
poreklo pomembno vpliva na konkurenčnost izdelka na tujem trgu in da morajo izvozniki 
nameniti veliko pozornosti uvozu določenih uvoznih sestavin (materialov) izdelkov, ker je 
posledično lahko izvoz izdelka cenejši.  
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V določenih primerih je poreklo izdelka temelj za zaznavo boljše ali slabše kakovosti izdelka. 
Na splošno ljudje radi ovrednotijo izdelke iz lastne države bolje kot tuje, izdelke iz razvitih 
držav bolje kot tiste iz manj razvitih (Vukasović, Toroš in Žižmond  2012, 256). 

 
4.2 Mednarodno poslovanje EU na področju ekoloških živil 
 
Ekološki pridelki pogosto izvirajo tudi iz držav ali regij izven EU. Čeprav v diplomski nalogi 
pogosto omenjamo kriterij regionalnosti (prednost lokalni in regionalno pridelani hrani), pa 
nekaterih izdelkov oz. sestavin, npr. zaradi podnebja ali geografskih značilnosti, preprosto ni 
mogoče pridelati v neposredni bližini. Tako je treba uvoziti npr. kavo iz Brazilije, banane iz 
Kostarike, kivi z Nove Zelandije ali riž s Tajske. 

 
Uvoz ekoloških izdelkov iz tretjih držav 
 
Pravila uvoza ekološke hrane in pijače iz tretjih držav določa Uredba komisije ES št. 
1235/2008. 
Izvozniki iz tretjih držav lahko svoje ekološke izdelke certificirajo za izvoz v EU prek 
neodvisnih zasebnih nadzornih organov ali tamkajšnjih nadzornih organov, ki jih je odobrila 
Evropska komisija. Predpisi EU nalagajo enakovredna pravila pri nakupu ekoloških izdelkov, 
ne glede na poreklo izdelka. 

 
Izvoz ekoloških izdelkov iz EU 
 
Mednarodna trgovina z ekološkimi izdelki omogoča potrošnikom EU uživanje eksotičnih 
ekoloških izdelkov iz tretjih držav, hkrati pa potrošnikom po vsem svetu uživanje ekoloških 
izdelkov iz EU, ki je dosegla priznavanje njenih ekoloških predpisov na več pomembnih 
izvoznih trgih (po European Commission b. I.b). 
 
Avstrija spada na področju ekološke pridelave med vodilne države na svetu. Avstrijski 
pridelovalci ekoloških živil uživajo velik ugled tudi na mednarodni ravni, zato se avstrijska 
podjetja vedno pogosteje odločajo tudi za izvoz (po Advantage Austria 2016). 
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4.2.1 Zakonodaja na področju ekoloških živil Nemčija/Avstrija 
 

Zakonodaja na področju ekoloških živil je določena in opisana s pravno formalnimi predpisi 
EU, zakonodajo posameznih držav in predpisi posameznih eko-standardov oz. certifikatov.  
Ekološki kmetje in predelovalci morajo izpolnjevati (upoštevati) stroge predpise EU, če želijo 
uporabiti ekološki logotip EU ali označiti svoja živila kot ekološka. EU ima strog nadzorni 
sistem (izvajanje nadzora vsaj enkrat letno) ekoloških predelovalcev, kmetov, uvoznikov in 
izvoznikov (po European Commission b. l.a.). Certifikati, ki jih izdajajo kontrolne službe, pa 
so zaradi svoje številčnosti in raznolikosti opisani v poglavju 5.  
 
Preglednica 7: Zakonodaja EU v zvezi z ekološko pridelavo hrane in kmetijstvom (glej 
prilogo 2). 
Slika 11: Zdravje in prehrana v EU (glej prilogo 3). 

 
Nemčija 
 
Leta 1989 je Nemčija pričela z javnimi sredstvi spodbujati uvedbo ekološkega kmetovanja. 
Vse do leta 1992 je bilo ekološko kmetovanje spodbujeno z različico razširitvene sheme EU 
(Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91), ki je prepovedovala uporabo sintetičnih kemičnih gnojil in 
pesticidov na celotni kmetiji. Nacionalna sredstva zvezne vlade in držav se zato financirajo po 
stopnji 40:60. Najvišja stopnja prispevka EU znaša 75 % upravičenih javnih izdatkov (85 % v 
manj razvitih in oddaljenih regijah). Prejemniki nepovratnih sredstev za vzpostavitev in 
vzdrževanje ekološkega kmetijstva so navedeni v Uredbi (EU) št. 1307/2013 o pravilih za 
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne politike (po Publikacije 
EU b. l.) EKSRP (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) (po Uredba EU 
1307/2013a). 
 

Preglenica 8: Pregled Spodbujevalnih programov in zakonodaje v Nemčiji (glej prilogo 2). 

 
Avstrija 
 
Avstrija na področju ekološkega kmetovanja upošteva predpise EU, ter druge predpise in 
poglavja iz A8 Codex Alimentarius Austriacus. 
Codex Alimentarius je zbirka mednarodno priznanih standardov za živila in drugih predpisov, 
ki so svetovalne narave, predstavljenih na enoten način v podporo varovanju zdravja ljudi, 
varstvu interesov potrošnikov in uveljavitvi dobrih poslovnih praks in običajev v mednarodni 
trgovini (po MKGP 2018).  
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Preglednica 9: Pregled spodbujevalnih programov in zakonodaje v Avstriji (glej prilogo 2). 
 
Najnovejši nacionalni akcijski načrt 2015 – 2020 predvideva (BMNT b. l.b.): 
− ohranitev položaja Avstrije kot eko države št. 1, 
− delež površin ekološkega kmetovanja od l. 2016 naprej zavzema 20 % vseh kmetijskih  

površin; 
− za stopnjevanje rentabilnosti naj bi se vsi ekološko pridelani proizvodi tako tudi tržili;  

ustrezne in pravočasne tržne informacije ter ciljni ukrepi za informiranje in 
 pospeševanje prodaje prispevajo k pozitivnemu in usklajenemu razvoju ponudbe in 
 povpraševanja; dodatno: obveščanje javnosti o okoljskih dosežkih ekološkega 
 kmetovanja in kakovosti ekoloških živil; 

− nadaljevanje izobraževalnih aktivnosti za podporo ekološkim kmetovalcem pri 
 premagovanju vsakodnevnih ovir, 

− izboljšanje dostopnosti informacij o ekološki proizvodnji in trgovini za boljše  
načrtovanje učinkovitosti ukrepov. 

 
Podpora v okviru programov EU za razvoj podeželja; cilj avstrijskega kmetijsko-okoljskega 
programa (Österreichisches Programm zur Forderung einer umweltgerechten extensiven und 
den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft ÖPUL, 1995) je zagotoviti 
upoštevanje vplivov domačega kmetijstva na okolje. ÖPUL 2007-2013 deluje s približno 30 
ukrepi. Z vidika avstrijske vlade je ukrep ekološkega kmetovanja pomemben za ohranitev 
položaja Avstrije kot vodilne države za ekološko kmetijstvo v smislu skupnega deleža 
ekoloških kmetijskih zemljišč (glej poglavje 4.1.1), (po IFOAM b. l.b). 

 
4.2.2 Mednarodni ekološki certifikati in nadzor 
 
Ekološki certifikat je uradni dokument, ki ga izda neodvisna pooblaščena kontrolna 
organizacija in ki potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta 
ekoloških pridelkov in živil z veljavnim mednarodnim standardom (IFOAM) in avstrijskimi 
predpisi za ekološko kmetijstvo. Kontrolne organizacije vsaj enkrat letno izvedejo 
nenapovedan pregled celotne kmetije. Ekološki proizvodi so opremljeni z različnimi 
oznakami: Bio, Eko, Organic …, za katere veljajo strogi predpisi o načinu uporabe. Ekološka 
pridelava temelji na naravnih metodah in kroženju snovi v ekološkem kmetijskem 
gospodarstvu. Vključen mora biti v ekološke pridelave in predelave pri eni izmed kontrolnih 
organizacij, ki je akreditirana po mednarodnem standardu. Oznaka eko/bio se lahko uporablja 
samo za proizvode, ki imajo več kot 95 % ekoloških sestavin (po Starsdesign b. l.). 
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Ekološki certifikat potrjuje, da so živila in predelana živila, proizvedena z ekološkimi 
metodami, skladna z načeli pridelave in predelave ekoloških živil ter izpolnjujejo navedene 
zahteve Uredbe 834/2007. Certifikat ni še eno od orodij za promocijo temveč je zagotovilo za 
najboljši nadzor nad živilom. Poleg uradnega državnega znaka so lahko kmetijski pridelki in 
živila dodatno opremljeni tudi z blagovnimi znamkami, kot npr. Demeter, Naturland itd., ali z 
evropskim logotipom (po Ecoeurope b. l.). 
 
Telo, ki je ustvarilo Codex Alimentarius, FDA in United Nations (Organizacija združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo), je bilo ustanovljeno leta 1961. Pomembni cilji Evropske 
komisije so varovanje zdravja potrošnikov in zagotavljanje poštenih praks v mednarodni 
trgovini z živili. Svetovna trgovinska organizacija priznava Codex Alimentarius kot 
mednarodno referenčno točko za reševanje sporov v zvezi z varno hrano in varstvom 
potrošnikov. Eden od njihovih pomembnih ciljev je zagotavljanje ustreznega označevanja 
živil (splošni standard, smernice o označevanju hranilne vrednosti, smernice o zahtevkih za 
označevanje). Vizija IFOAM za prihodnost je da se ustanovi enotna globalna referenca 
(COROS7), ki bo jamčila kakovost standardov in se ne bo osredotočala na dvostranske 
sporazume. V nekaterih državah certificiranje nadzoruje vlada, tržna uporaba izraza 
»ekološki« pa je pravno omejena. Za certificirane ekološke pridelovalce veljajo sicer enaki 
predpisi kot za necertificirane proizvajalce. 
 
 

     
EU NEMČIJA FRANCIJA CANADA JAPONSKA 

  

Slika 4:  Primeri mednarodnih certifikatov 
Vir: Wikipedia b. I. 

                                                
7 Common Objectives and Requierments of Organic Standards 
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5 EMPIRIČNI DEL – ŠTUDIJA PRIMERA 

 
Celostna ekološka naravnanost podjetja Dennree predstavlja pomembno podlago za študijo 
primera hčerinskega podjetja Denn's Biomarkt, ki se z razliko od Dennree ukvarja z 
maloprodajnim trženjem ekoloških živil.  

 
5.1 Predstavitev podjetja 
 
Denn's Biomarkt je družinsko maloprodajno podjetje, ki je nastalo leta 1996 v Nemčiji, kot 
nadgradnja veleprodajnemu podjetju z imenom Dennree GmbH (matično podjetje; fr. denrée 
= živila). Njegov ustanovitelj, Thomas Greim, ki je pričel poslovati s samo štirimi glavnimi 
ekološkimi živili (mleko, jogurt, kislo mleko in kefir) s certifikatom Demeter, je videl 
priložnost za širitev veleprodajne dejavnosti tudi na področje maloprodaje. Tako je prek 
združenj ekoloških pridelovalcev in državnih subvencij spretno ustvaril verigo supermarketov 
z izključno ekološko prehrano in pomemben zgled. 
Dejstvo, da začetek poslovanja Thomasa Greima sega daleč nazaj, v leto 1976, priča o 
dolgoletnih izkušnjah s trženjem ekoloških živil in o družbeni odgovornosti podjetja v času, 
ko to še ni bil splošno razširjen pojem in zaželen način delovanja podjetij. Podjetje je torej 
pravočasno (veliko pred konkurenco) zaznalo tržno nišo: ekološki trend. 
Denn's Biomarkt v ožjem smislu gradi svoj uspeh na družinskem življenjskem slogu, v širšem 
pa na povezanosti ekoloških pridelovalcev in na zaupanju potrošnika. Tako tudi v marketinški 
prezentaciji prevladuje močna vez in ljubezen do narave. Thomas Greim je nekoč dejal: »Mag 
es auch jugendlich naiv beginnen – es prägt einen doch ein Leben lang.« (prevod: Četudi se 
vse začne z mladostno naivnostjo – te določa vse življenje (po Dennree b. l.). Govorimo torej 
o podjetju, ustvarjenem in razvitem z ljubeznijo. 

 
5.1.1 Poslanstvo, vizija in vrednote 
 
Poslanstvo: Denn's Biomarkt-a je postati vodilno podjetje na področju trženja ekoloških 
izdelkov (transparentnost, pravična trgovina, kakovost) (po Denn's Biomarkt b. I.b.). 
Vizija: Slogan Bio für jeden Tag (Bio za vsak dan) predstavlja ustanovitveno vizijo podjetja 
Denree GmbH (matica podjetja Denn's Biomarkt); slogan Wir sind Bio (Mi smo Bio) pa 
vizijo maloprodajne verige Denn's Biomarkt (po Dennree b. l. in Denn's Biomarkt b. I.b). 
Vrednote: 
− trajnostnost, sonaravnanost, 
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− kakovost in transparentnost (izvor), 
− skrb za zdravje potrošnikov, 
− podpiranje pravične trgovine in poštene cenovne politike, 
− spoštovanje človeškega bitja, 
− skrb za zaposlene in vlaganje v izobraževanje zaposlenih,  
− skrb za okolje (visoka organizacijska kultura podjetja) (po Denn's Biomarkt b. l.b). 

 
5.1.2 Zgodovina podjetja 
 
Preglednica 1:   Zgodovina podjetij Dennree in Denn's Biomarkt 

1974 Thomas Greim ustanovi podjetje Dennree GmbH (veleprodaja) v Moosach-u (München). 
1975 Nastanek ekskluzivne blagovne znamke Dennree. Sedež podjetja se preseli iz tedanjega Moosach-a v 

Töpen (Nemčija). Ustanovitev Demeter-mlekarne; prodaja svežega ustekleničenega mleka 
biodinamične kakovosti. 

1976 Širitev ponudbe: štirim ekološkim mlečnim izdelkom (mleko, jogurt, kislo mleko in kefir s 
certifikatom Demeter) dodajo sadje in zelenjavo, pridelano po biodinamični metodi. 

1980 Nov strateški cilj: osredotočanje na maloprodajo. 

1983 Poslovanje izključno z izdelki s certifikatom Demeter. Osnovna dejavnost podjetja je mednarodna 
blagovna menjava z drugimi evropskimi trgovci na debelo; trajna partnerstva na ekoloških trgih. 

1990 Nastanek novega partnerskega koncepta pod imenom Biomarkt-Partnerkonzept, ki se je prvotno 
imenoval Naturring (prevod: naravni krog). Začetek prodaje prek diskontnih trgovin (Partnerkonzept 
Biomarkt). Prva dobava ekoloških pomaranč, namenjena avstrijskemu trgu (Dunaj). 

1996 Ustanovitev prve ekološke trgovine z imenom Denn's Biomarkt v Nemčiji. (maloprodaja; ekološki 
supermarket s široko ponudbo ekoloških živil). 

2001 Ustanovitev hčerinskega podjetja Dennree Naturkost GmbH v Avstriji (veleprodaja ekoloških 
izdelkov). 

2005 Otvoritev prve Denn's Biomarkt trgovine v Avstriji (Linz). 

2010 Nakup 6 ekoloških trgovin Bio Maran v Avstriji (lastnika Josefine in Stefan Maran). 

2011 Upraviteljstvo Dennree Naturkost in Denn's Biomarkt Avstrija prevzame hči Thomasa Greima, 
Mareike Nossol in upravlja skupno 11 trgovin. V Avstriji postane Denn’s Biomarkt ena od največjih 
ekoloških trgovskih verig. 

2012 Denn's Biomarkt prvič pridobi pomemben mednarodni certifikat kakovosti Green Brands (zelene 
blagovne znamke), kar pomeni, da podjetje ključno prispeva k varovanju okolja. 

2013 Ustanovitev posebnega projekta z nazivom »Future Fundation Biomarkt« za podporo trajnostnim in v 
prihodnost usmerjenim projektom, pobudam in programom za razvoj okoljskih gibanj, zlasti 
ekološkega kmetovanja (npr. usposabljanje o ekološki pridelavi, brezplačno bio-dinamično 
usposabljanje.). 

2014 Ponovna pridobitev certifikata Green Brands za Denn's Biomarkt; za obdobje 2014/15. 
2015 Pridobitev pomembne kmetije Eichigt v sosednji pokrajini Vogtland s 4.000 hektarji. 
2016 Do leta 2016 je bilo na področju Avstrije odprtih skupno 27 trgovin. 

Vir: Dennree b. l., Denn's Biomarkt b. I.b in Green Brands b. I. 
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Kot smo že omenili, se družba Dennree GmbH v Nemčiji ukvarja z veleprodajo in pridelavo 
ekološke hrane ter s prodajo naravne kozmetike. Dennree GmbH je zgradila veliko 
distribucijsko mrežo, dodatno je ustanovila lastno ekološko trgovsko mrežo Denn's Biomarkt. 
Leta 2001 je družba Dennree GmbH ustanovila hčerinsko družbo Dennree Naturkost GmbH v 
Avstriji. Hčerinsko podjetje in matica sta si tako razdelili veleprodajo za nemško in avstrijsko 
tržišče.  
Slika 12: Logo in slogan podjetja Dennree (glej prilogo 3) 
Slika 13: Logo in slogan podjetja Denn's Biomarkt (glej prilogo 3)  
Slika 14: Statistični prikaz rasti Denn's Biomarkta, AT 2011-2015 (glej prilogo 3) 
Slika 15: Vhod, notranjost in oprema Denn's Biomarkt trgovin (glej prilogo 3) 

 
5.1.3 Mednarodni marketing: širitev poslovanja v Avstrijo (motivi in izvedba) 
 
Marketinško razmišljanje, vedenje in delovanje ni usmerjeno zgolj k zunanjim razmerjem 
temveč mora le-to prežemati vse dele poslovnega sistema oz. tudi razmerja znotraj podjetja 
(organizacije) (Dubrovski 2013, 91). 
 
Trženje je potekalo prek trgovskih verig Denn's Biomarkt, kar je razvidno iz preglednice 9 
(priloga 2) in (glej poglavje 5.1.2). Dennree je že leta 1980, prek izvoza (začetek procesa 
internacionalizacije) širila mednarodno poslovanje tudi na avstrijski trg. Zalagala je 
samostojne ekološke prodajalne po vsej Avstriji. Tako je leta 2001 ustanovila veleprodajno 
hčerinsko podjetje Dennree Naturkost GmbH. Glede nato, da je ekološki trg v Avstriji eden 
najrazvitejših v EU, kjer prevladujejo verige konvencionalnih veleblagovnic in diskontov, ki 
ustvarjajo približno dve tretjini letnega prometa (prva ekološka prehranska blagovna znamka 
»Ja! Natürlich.« (prevod: Da! Naravno.) je bila ustvarjena l. 1994 prek trgovske verige Rewe 
Group (Billa-Merkur), je bilo pričakovati, da bo družba Dennree glede na rast povpraševanja 
po ekoloških živilih odprla tudi svojo prvo maloprodajno trgovino Denn's Biomarkt v Avstriji 
(2001 v Linz-u). Leti 2005 in 2008 sta bili za nadaljni strateški razvoj Dennree in Denn's 
Biomarkta izrednega pomena, zaradi prevzema dveh uveljevenih ekoloških znamk, poslovnih 
površin Grüner Zweig v Linz-u in ekološke maloprodajne družbe Maran na Dunaju (2008). 
Ta poteza je tako pospešila rast Denn's Biomarkta, kar je lepo razvidno tudi iz slike 13 (glej 
prilogo 3), in močno pripomogla, da se je blagovna znamka utrdila in dodatno povečala 
prepoznavnost ter ugled na avstrijskem trgu. Pomembna strateška povezava z Bio Austria je 
pripomogla, da je podjetje pridobilo pomemben krog regionalnih dobaviteljev v Avstriji in da 
so se pridružili skupni promociji ekološkega kmetijstva. 
V prvih mesecih leta 2010 je trend ekoloških živil dosegel nov razcvet. Trend je bil na 
avstrijskem trgu opazen v trgovinah in v neposrednem marketingu. Glede na prodajo 
ekoloških proizvodov lahko trdimo, da je bilo leto 2010 eno najuspešnejših doslej. Prodajne 
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statistike pričajo o tem, da je »ekološki trend« za avstrijske potrošnike zelo pomemben (po 
BMNT 2010a.). 
Ta trend je pripomogel da je povpraševanje po ekoloških izdelkih še bolj naraščalo in da je 
družba Denn's Biomarkt imela do leta 2011 odprtih že 11 poslovalnic. Pomembna pridobitev 
certifikata Green Brands (2012) je bila dobra marketinška poteza, ki je dodatno povečala 
ugled družbe Denn's Biomarkt na trgu. Število trgovin je od leta 2011 (11) do 2015 naraslo 
kar za 2-krat (21) (po Green Brands b. I.).  
Blagovna znamka (glej poglavje 3.6) Denn's Biomarkt se predstavlja kot močna, uspešna in 
odgovorna – tako do potrošnika kot do družbe in okolja. Zavedajo se pomebnosti vpliva, ki ga 
imajo na ekološkega potrošnika in na trg z mednarodno konkurenco. 
 
Najpomembnejši dejavniki za uveljavitev na trgu so bili kakovost, transparentnost, 
regionalnost, cena in družbena odgovornost do okolja (po BMNT 2010a). 
Uporabljajo relacijski marketing, kjer se osredotočajo predvsem na dolgoročne odnose s 
poslovnimi partnerji in potrošniki (glej poglavje 3.3.3).  
 
Slika 16: Statistični prikaz prodaje ekoloških izdelkov na področju Avstrije (2006 – 2011) 
(glej prilogo 3) 

 
5.1.4 Pravična trgovina 

 
Začetki segajo v leto 1860, ko je nizozemski pisatelj Eduardo Douwes Dekker napisal knjigo 
z naslovom Max Havelaar, ki opisuje nepravičnost pri trgovanju s kavo med Nizozemsko in 
Indonezijo. L. 1988 je bila na iniciativo nizozemske razvojne agencije Solidaridad 
ustanovljena prva oznaka pravične trgovine z imenom Max Havelaar. V 80-tih in začetku 90-
tih let so številne države Evrope in Severne Amerike replicirale to iniciativo. Leta 1997 je bila 
v Bonnu (Nemčija) ustanovljena organizacija Fairtrade International z namenom združitve 
vseh nacionalnih fair-trade organizacij in globalne harmonizacije standardov in certificiranja. 
Svetovno prepoznavni sta dve oznaki: World Fair Trade Organization in Fair Trade.  
 
Slika 17: Logotip pravične trgovine (glej prilogo 3). 
 
Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo med udeleženci v poslovnem procesu, od 
proizvodnje do prodaje izdelka končnemu potrošniku. Zavzema se za večjo globalno 
enakopravnost v mednarodni trgovini. Potrošniki z nakupom teh izdelkov prispevajo k 
zmanjšanju revščine v manj razvitih predelih sveta in podpirajo etična načela trgovanja. 
Pravična cena vklučuje ceno proizvoda, ter pokriva socialne in okoljske stroške; ceno dela; 
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premijo, ki omogoča investicije v razvojne projekte (izboljšanje zdravstva, okoljskih 
standardov, izobraževanje, ...) (po Fair Trade b. I.). 
Globalna organizacija WFTO (World Fair Trade Organization) je oblikovala 10 načel, ki jih 
morajo pravični trgovci spoštovati pri svojem vsakdanjem delu.  
 
Preglednica 10:  WFTO in 10 načel pravične trgovine (glej prilogo 2). 
Denn's Biomarkt podpira pravično trgovino in jo vključuje med svoje pomembne vrednote 
podjetja. 

 
5.1.5 Celostni ekološki pristop: življenjski stil in spodrsljaji 

 
Celostni ekološki pristop k vodenju podjetja je v današnji družbi postal nujnost, ki podjetju 
prinaša večjo konkurenčno prednost. Denn's Biomarkt ima visoko kulturo poslovanja. To 
dokazuje tudi certifikat Green Brands, ki so ga prejeli večkrat zaporedoma in tako povečali 
ugled v javnosti. Skrb za okolje, gospodarno upravljanje z naravnimi viri ipd. so prioriteta 
trajnostnega razvoja podjetja. Podjetje je svoje supermarkete postavilo v bližino regionalnih 
distributerjev, kar pomeni, da so uspešno znižali stroške poslovanja (bližina proizvajalcev) in 
zmanjšali škodljive vplive (npr. izpusti CO2) na okolje. Podjetje vključuje ekološko 
tehnologijo, obnovljive vire (npr. sončne celice), distribucijske kanale, ki omogočajo 
varčevanje s časom, energijo in naravnimi viri ter poudarja pomembnost recikliranja odpadnih 
materialov (po Denn's Biomarkt b. I.a.). 
 
Etično poslovanje oz. etično vedenje je pravzaprav osnova za uspešnost blagovne znamke. 
Ključ do uspeha blagovne znamke je, da se podjetje zaveda, da ni dovolj samo razumeti 
razmišljanja in želje potrošnikov temveč je nujno upoštevati in razumeti ciljni trg, pred vsem 
nakupno motivacijo. 
 
Kljub transparentnosti in trudu pa je v letih 2011 in 2013/14 Denn's Biomarkt doživel dva 
precejšnja spodrsljaja, ki pa ju ni zagrešil neposredno. 
 
Očitek izplačevanja dampinških plač zaposlenim ob hkratnem oglaševanju fair-trade politike 
(Nemčija, december 2011). 
Verigi Denn’s Biomarkt je bilo očitano izplačevanje prenizkih plač glede na rastoči dobiček 
veleprodajne matice Dennree. Thomas Greim je v kasnejšem intervjuju argumentiral, da 
dobiček skupine Dennree in plače znotraj maloprodajne verige Denn’s Biomarkt, ki ima 
znantno nižji dobiček, niso povezani. Prav tako je obrazložil, da so nekateri sodelavci plačani 
nad, nekateri pa pod tarifo, kar pa je odvisno od lokacije in kvalifikacije posameznika. Se pa 
vsekakor držijo zakonskih predpisov. Škandal je postal še bolj odmeven zaradi počasnega in 
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slabo organiziranega odziva na kritiko. Podjetje Denn's Biomarkt v začetku krize ni reagiralo 
na obtožbe. Zaradi naraščajočega pritiska sta dva managerja končno podala intervju. Eden od 
njiju je zanikal izplačilo dampiških plač, medtem ko je drugi manager priznal, da so njihove 
plače nižje v primerjavi z drugimi supermarketi. Integrirane smernice za stike z javnostmi 
takrat niso obstajale, posledično je zapozneli in nekonsistentni odziv oklestil tako opevane 
vrednote in prizadel verodostojnost blagovne znamke (po AMI 2014). 
 
Očitek prodaje konvencionalnih jajc pod ekološko znamko (Nemčija 2013/14) 
V Nemčiji je prišlo do več preiskav proizvajalcev ekoloških jajc. V Spodnji Saški 
(Niedersachsen) je potekalo okoli 150 preiskav izvornih kmetij, nadaljnjih 50 v drugih 
zveznih deželah. Nemški proizvajalci naj bi kršili ekološka načela vzreje s prevelikim 
številom kokoši na kvadratni meter, z neustrezno krmo itd. Ker je šlo za veliko število 
proizvajalcev, je škandal avtomatsko zajel tudi Denn’s Biomarkt. Potrošniki so tako izgubili 
zaupanje v transparentnost, kar je močno vplivalo na ekološke trgovine kot je to Denn's 
Biomarkt. Celotna ekološka živilska industrija je utrpela izgubo zaupanja. Prodaja jajc je 
naknadno začasno upadla za pribl. 4,3 % (po AMI 2014). Odziv Denn’s Biomarkta je med 
drugim vključeval pridobitev izjav zadevnih kmetov in objavo vseh kmetij, ki dobavljajo 
živila, na Facebook-strani trgovine. Za potrošnike so te izzjave predstavljale pomembno 
dejstvo za nadaljnje zaupanje in nakup ekoloških izdelkov v teh trgovinah (po Zeit 2013). 
 
Kot je razvidno, sta se oba spodrsljaja le posredno dotaknila verige Denn’s Biomarkt: v 
prvem primeru je prišlo do očitka zaradi rastočega dobička veleprodajne verige Dennree, v 
drugem zaradi nekorektnosti precejšnjega števila nemških kmetov. Kljub temu, sta škandala 
škodovala ugledu obeh podjetij v obeh državah, kar se je pokazalo v zmanjšani prodaji (v 
drugem primeru konkretno ekoloških jajc). Iz navednih primerov je prav tako razvidno, kako 
pomemben del kriznega managementa je hiter odziv na javno kritiko in enotno delovanje 
navzven za uspešno zagovarjanje vrednot podjetja in uveljavljene blagovne znamke (po 
Derwesten 2011). 

 
5.1.6 Vplivi ekološkega trenda na poslovanje 
 
Okolju prijazno podjetje je paradni konj poslovanja verige Denn’s Biomarkt, ki vzdržuje 
konkurečno prednost.Vpliv ekološkega trenda na poslovanje in strateško načrtovanje podjetja 
se kaže na naslednje načine: 
1. težnja k zmanjšanju porabe energije (zmanjšanje izpustov CO2 in porabe električne 

energije, certifikat ISO 50001 (zelena energija); 
2. težnja k uporabi obnovljivih virov (opustitev fosilnih goriv); 
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3. ustrezno označevanje / tiskanje nalepk (ekološke oznake (glej poglavje 4.1.2), in nalepke s 
podatki predstavljajo pomembne informacije o ekološki kakovosti izdelka. V primeru več 
podatkov na etiketah, se stroški etiket povišajo, itd.); 

4. Odgovorno ravnanje z odpadki (trajnostna in minimalna embalaža, recikliranje; 
zmanjševanje stroškov); 

5. usklajevanje z zakonodajo (EU in nacionalna zakonodaja; možnost povišanja stroškov); 
6. pridobivanje pomembnih ekoloških certifikatov za podjetje (npr. Green Brands je 

povezano z določenimi stroški, (glej poglavje 3); 
7. ekološka notranja oprema (prevladujejo naravni elementi, kar lahko pomeni večje 

stroške); 
8. promocija / uporaba orodij zelenega marketinga (energija, embalaža, uporaba vrečk za 

večkratno uporabo iz blaga recikliran papir, fair-trade cene idr.); 
9. oblikovanje fair-trade oz. poštenih cen (višje cene, potrošniki so pripravljeni plačati več 

za zanesljivo ekološke izdelke, na drugi strani pa potrošniki z nizkim življenjskim 
standardom nimajo dostopa ali imajo omejen dostop do ekoloških idelkov, kar pomeni, da 
bi z nižjimi cenami dosegli še več potrošnikov, kar pa glede na stabilnost ekološkega 
trenda ne predstavlja večje ovire); 

10.  izobraževanje potrošnikov (potrebna so določena vlaganja); 
11.  vlaganja v prihodnost / projekt Zukunftsstiftung Biomarkt (2013) – finančne spodbude in 

izobraževanja za eko kmetijstvo skupine Biomarkt in Deenree (glej poglavje 5.1.2). 

 
5.2 Intervju s predstavnico podjetja Denn's Biomarkt 
 
Predstavili bomo rezultate raziskave, izvedene s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je 
izpolnila predstavnica podjetja Denn's Biomarkt na Dunaju, Mag. Julia Habersack, zaposlena 
kot asistentka direktorja družbe. Podala je nekaj pomembnih odgovorov, ki so potrdili 
nekatere naše predpostavke. Izvedba intervjuja se je sprva zdela težavna, saj je predstavnica 
možnost intervjuja najprej zavrnila. Kljub negativnemu odgovoru, smo ponovno poslali 
prošnjo za izvedbo intervjuja z obrazložitvijo, da ne bomo zahtevali zaupnih poslovnih 
informacij. Intervju smo opravili v predbožičnem času, ko je imelo podjetje največ dela. 
Intervju smo opravili prek e-pošte, saj je bil zaradi pomanjkanja časa intervju v živo 
neizvedljiv. 

 
5.2.1 Opis anketnega vprašalnika 
 
V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo v obliki vprašalnika, pol-strukturiranega 
intervjuja s predstavnico podjetja. Namen Intervjuja je bil ugotoviti vzrok za trženje izključno 
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ekoloških živil, vzrok in motiv podjetja za vstop na tuji trg, marketinško strategijo podjetja ter 
nekatere pomembne značilnosti nemškega in avstrijskega trga ekoloških izdelkov. Cilj 
zastavljenih vprašanj je bil predvsem ugotoviti, ali so naše hipoteze in predpostavke točne. 
Obrazec z vprašanji in odgovori v nemškem jeziku predstavlja prilogo 1 k diplomski nalogi. 

 
5.2.2 Analiza in interpretacija intervjuja 
 
Intervju je bil opravljen v nemškem jeziku. To poglavje vključuje prevod vprašanj in 
odgovorov ter interpretacijo. Izvorni intervju, skupaj z zadevno korespondenco, predstavlja 
prilogo 1 k diplomski nalogi.  
 
1. Iz katerega razloga se je podjetje odločilo za izključno prodajo ekoloških živil? 
Odgovor: Ustanovitelj podjetja Dennree, Thomas Greim, je sredi 70-tih let iskal sveža živila 
brez kemije. Namesto, da bi postal ekološki kmet se je odločil za trgovanje z ekološkimi 
živili. Podjetje je začel s 4 ekološkimi mlečnimi izdelki: mleko, jogurt, kislo mleko in kefir. 
 
Interpretacija: Thomas Greim je že v začetku posloval z ekološkimi živili – najprej iz ljubezni 
do narave in zdrave prehrane. Ker je bil to njegov življenjski slog in je bil sam kmetovalec, je 
to področje dobro poznal in tako je navezoval močne poslovne stike z drugimi, enako 
usmerjenimi kmetijami. Ugotovil je, da povpraševanje po ekoloških živilih vedno bolj narašča 
in da je to edinstvena poslovna priložnost. 
 
2. Vzrok in motiv za internacionalizacijo podjetja oz. za vstop na tuji trg (glede na Nemčijo)? 
O: Denree je kot veletrgovec že leta 1980 začel zalagati samostojne ekološke prodajalne po 
vsej Avstriji z ekološkimi živili. V tem času je v Avstriji obstajalo naraščajoče povpraševanje 
po prodajalnah z ekološkimi živili. Zaradi skupnega jezika je bil vstop na avstrijski trg 
relativno nekompliciran. S prevzemom uveljavljenih ekoloških poslovnih površin (2005 
Grüner Zweig Linz) oz. poslovnimi sodelovanji (2008 Maran Wien) sta postali imeni Dennree 
in Denn’s v so-skupnosti uveljavljena veličina. 
 
I: Glede na zgodovino ekoloških začetkov v Avstriji (glej poglavje 4.1.1) je bilo nekako 
samoumevno, da se bo podjetje Denn’s Biomarkt razširilo tudi na avstrijski trg. Zaradi 
podobnosti trga, osveščenosti potrošnikov in skupne evropske zakonodaje je vstop na 
avstrijski trg predstavljal minimalno tveganje. Izkušnje iz veleprodaje ekoloških živil so 
predstavljale poslovno prednost pred konkurenco na trgu. Naraščanje povpraševanja in 
subvencije države ter EU so bile dodatna spodbuda za odprtje novih poslovalnic Denn’s 
Biomarkt. 
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3. Po katerih kriterijih je bil izbran avstrijski trg? V kaj je bila usmerjena pozornost in zakaj? 
O: Glej vprašanje 2. 
 

4. Katero vrsto in obliko vstopa na tuji trg je podjetje izbralo in zakaj? 
O: Vprašanje ni razumljivo. 
 
I: Po našem mnenju anketiranka ni želela konkretno odgovoriti oz. bi ji zapis odgovora v 
danem trenutku (glej točko 5.2) vzel preveč časa. 

 
5. Kakšen pomen ima strategija mednarodnega marketinga z vidika uresničevanja ciljev 
podjetja? 
O: Vprašanje ni razumljivo. 
 
I: Po našem mnenju anketiranka ni želela konkretno odgovoriti oz. bi ji zapis odgovora v 
danem trenutku (glej točko 5.2) vzel preveč časa. 
 
6. Na katere ovire, če sploh, ste naleteli ob vstopu na avstrijski trg? 
O: V splošnem je gostota živilskih trgovin v Avstriji zelo visoka. Prostih površin skorajda ni, 
konkurenca pa je zelo močna. V nasprotju s konvencionalnimi verigami pa mi iščemo 
drugačen profil površin in lahko z razpoložljivimi površinami ravnamo bolj prilagodljivo. 
Kljub temu je težko najti ustrezne površine. To pomeni tudi počasnejšo rast na trgu. Nadalje 
so v Avstriji drugačne stopnje davka na dodano vrednost, prav tako zakonodaja. Potrošniki in 
potrošnice imajo drugačne želje glede ponudbe, ki smo jih morali najprej spoznati. 
Regionalna živila in njihova kakovost igrajo pri avstrijskih strankah veliko večjo vlogo kot v 
Nemčiji. 
 
I: Po klasifikaciji poslovnih površin (glej poglavje 5.1.2) Denn's Biomarkt spada med 
ekološke supermarkete, saj površina poslovnih prostorov znaša od 400 – 1000 m2, zato je bilo 
podjetju Dennree težko najti primerne lokacije za Denn’s Biomarkt, saj takšne poslovne 
površine zanimajo tudi različne konvencionalne trgovine. Na področju zakonodaje in davka 
pa so vsekakor določene posebnosti. Podpiranje ekoloških kmetij pa je državi in prebivalcem, 
zelo pomembno, zato je bilo nekako pričakovati, da večji del potrošnikov pričakuje 
regionalna-domača ekološka živila.  
 

7. Sta bili imeni Dennree in Denn‘s Biomarkt med eko potrošniki v Avstriji znani že poprej in 
ali je njuno poznavanje vplivalo na prodajo v Avstriji? 
O: Dennree je kot veletrgovec že leta 1980 začel oskrbovati samostojne ekološke živilske 
trgovine. Tako je imelo ime Dennree že določeno prepoznavnost. 
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I: Zaradi večletnega uspešnega poslovanja na področju veleprodaje si je podjetje Dennree 
ustvarilo velik in trden ugled, kar je znatno pripomoglo k širjenju poslovanja izven Nemčije. 
Prva dobava avstrijskemu trgu (Dunaj) so bile ekološke pomaranče. Glede na osveščenost 
potrošnikov in velik asortima izdelkov, je bilo poslovanje z nekaterimi samostojnimi 
avstrijskimi trgovinicami odlična poslovna strategija. 

 
8. Kakšen je tržni delež verige Denn’s Biomarkt v Avstriji (v primerjavi z Nemčijo)?  
O: brez. 
 
I: Po našem mnenju anketiranka ni želela konkretno odgovoriti oz. bi ji zapis odgovora v 
danem trenutku (glej točko 5.2) vzel preveč časa. Pripominjamo pa, da tudi sicer, denimo na 
spletu, ni bilo najti podatkov o tržnem deležu podjetja v Avstriji ali Nemčiji. 
 

9. Ali se trženje ekoloških živil v praksi razlikuje od trženja konvencionalnih živil? Kako? 
O: Medtem ko trgovino s konvencionalnimi živili ženejo predvsem cene in popusti, naše 
stranke zelo gledajo na kakovost in poreklo izdelkov. Vendar je treba tudi pri ekoloških 
živilih ponuditi privlačne cene, saj je konkurenca velika. 
 
I: V poglavju 3.1 smo navedli, da so potrošniki za ekološka živila pripravljeni plačati več. 
Ekološko kmetijstvo v Avstriji je skoraj najrazvitejše v Evropi in avstrijski potrošniki so zelo 
občutljivi na kakovosti in regionalnost živil, kar je razvidno tudi iz odgovora anketiranke na 
6. vprašanje.  
 

10. Kaj je vaša konkurenčna prednost na avstrijskem trgu? 
O: Smo 100 % Bio. To nas na eni strani naredi bolj verodostojne, na drugi pa lahko stranka 
zaupa, da lahko pri nas dobi samo ekološka živila oz. proizvode. Stranki v trgovini torej ni 
treba ekoloških živil ali naravne kozmetike posebej iskati temveč lahko brez pomisleka 
poseže po želenem proizvodu. 
 
I: Kot smo omenili (glej poglavje 5.1.2), govorita slogana podjetja Dennree (Bio za vsak dan) 
in Denn’s Biomarkt (Mi smo bio) o 100 % ekološki naravnanosti. Glede na široko ponudbo 
(več kot 6.000) ekoloških živil, se potrošnik lažje odloči za nakup ekoloških živil v omenjeni 
trgovini. Podjetji nudita potrošnikom varnost, zanesljivost, transparentnost, visoko kakovost 
ekoloških živil, med drugim s cenjenim mednarodnim certifikatom Green Brands. 
 

11. Katere oblike marketinga oz. zelenega marketinga se uporabljajo v okviru verige Denn's 
Biomarkt? Ali obstajajo glede tega na obeh trgih razlike? Katere? 
O: Posegamo po različnih marketinških orodjih, online in offline, čeprav, ustrezno velikosti 
podjetja, obseg marketinga ni primerljiv z velikimi trgovskimi verigami. Za Avstrijo imamo 
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samostojni marketinški oddelek, ki po potrebi dopolni oz. prilagodi delo nemških kolegov. To 
je pogosto potrebno že zaradi delno različne rabe jezika. 
 
I: Odgovor je podan pavšalno, nekonkretno. Iz njega pa je razvidno, da mora biti marketinška 
strategija (glej poglavje 3.4) prilagojena za avstrijski trg. Marketing za Avstrijo je v začetku 
delno pokrivala AMA (glej poglavje 4.1.2), posebna marketinška agencija, zadolžena za 
trženje ekoloških živil na avstrijskem trgu. Druga ustanova, ki je bila pomembna za nadaljnje 
poslovanje Denn’s Biomarkt pa je bila Bio Austria, ki je povezovala ekološke kmete s 
podjetjem. Odgovor je potrdil naše predvidevanje, da obstaja samostojen marketing (oz. 
oddelek) za avstrijski trg. Raba nemškega jezika v Avstriji in Nemčiji se seveda razlikuje, kar 
pa lahko odločilno vpliva na potrošnika. Avstrijski in nemški potrošnik pa se razlikujeta tudi 
po prioritetah glede ekoloških živil in artiklov.  

 
12. Katere razlike obstajajo po vaših izkušnjah med nemškim in avstrijskim trgom glede 
ekoloških živil? 
O: V Avstriji je trgovina s konvencionalnimi živili zelo močna, specializirana trgovina pa 
manj izrazita. V Nemčiji je to drugače: tukaj imajo trgovci s konvencionalnimi živili v 
ponudbi le posamična ekološka živila, specializirana trgovina pa je bolj močna. Ustrezno se 
na obeh trgih razlikuje konkurenca. 
 
I: Na Avstrijskem trgu je konkurenca konvencionalnih trgovin, ki prodajajo tudi ekološka 
živila in artikle močna. Prevladujejo Spar, Rewe Group, Hofer idr., ki tudi širijo asotrima 
ekoloških živil. Obstajajo manjše ekološke trgovinice, vendar tako velike specializirane 
trgovine kot je to Denn’s Biomarkt jih na avstrijskem trgu ni. 
 

13. Kakšna je razlika med ekološkimi proizvodi, ki jih prodajate vi in tistimi, ki jih prodaja 
konkurenca? 
O: Največjo razliko predstavlja globina in širina eko asortimaja, ki ga lahko ponudimo. Med 
pribl. 6000 artikli najdejo stranke pri nas vse, kar srce poželi v eko kakovosti. 
 

I: Razlike med samimi živili ni, obstaja razlika v obsegu ponudbe in razlika v cenah. To 
pomeni, da so enaki izdelki v trgovinah Denn’s Biomarkt lahko dražji kot v konvencionalnih 
trgovinah. Vendar pa to ne predstavlja ovire, saj je osveščenost potrošnikov tista, ki jim 
narekuje, da raje plačajo malo več za zagotovljeno ekološke, regionalne in kakovostne 
proizvode. Nakup v eko-trgovini s široko ponudbo potrošniku očitno nudi večjo tozadevno 
varnost. Navedeno priča tudi o visokem standardu potrošnikov v obeh državah, ki jim pri 
nakupu hrane ni treba prav veliko razmišljati o stroških. Denn’s Biomarkt pa ima veliko 
konkurenčno prednost tudi na osnovi dolgoletnih izkušenj, lokalnih pridelovalcev, dobrega 
poznavanja ekoloških živil, ... 
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14. Kako bi opredelili ciljno skupino Denn‘s Biomarkt-a? 
O: Naša ciljna skupina je urbana, svetovljanska in pretežno sestavljena iz žensk. 
 
I: Glede na to, da je ženska populacija tista, ki tradicionalno skrbi za prehrano in tovrstno 
dobrobit družine in ki večinoma posega po kozmetičnih izdelkih, je nekako samoumevno, da 
je urbana in svetovljanska ženska glavna ciljna skupina Denn’s Biomarkta. 
 

15. Katere medije uporabljate za pridobivanje strank oz. za vezavo strank? 
O: Za vezavo strank uporabljamo predvsem naš „denn’s Kundenclub“ (klub strank). S 
klubsko kartico zvestobe lahko stranke mesečno koristijo do 3 % popust na vse nakupe. Poleg 
tega pošiljamo strankam za rojstni dan, božič in ob drugih priložnostih bone in informacije 
(po pošti). Za pridobivanje novih strank uporabljamo različne medije: družbeni mediji, 
sodelovanja, vzorčenje, posamično oglaševanje v javnem prostoru & objave v tisku. 
 
I: Nekako je bilo pričakovati, da se bo podjetje odločilo, za trajnostno sodelovanje/ relacijski 
marketing (glej poglavje 3.3.3), kjer so pomembna dolgoročna sodelovanja (kupec-potrošnik). 
S klubsko kartico zvestobe in poprodajnimi storitvami pa postane ta vez trajnostna. Zaradi 
ekološke naravnanosti pa podjetje oglašuje tako, da zmanjša vpliv onesnaževanja na okolje. 
Tako uporablja npr. reciklirane tiskane medije, vrečke, embalažo... 

 
5.2.3  Predlogi za izboljšave 
 
Celostna ponudba ekoloških živil je vsekakor najpomembnejši dejavnik za nadaljnji uspešen 
razvoj maloprodajne verige Denn's Biomarkt. Ta med drugim vključuje ribolov in živinorejo 
na okolju prijazen način, ki presega zakonske standarde. Vendar pa je mogoče poslovanje 
dodatno izboljšati na področjih varstva podnebja, porabe virov in pravične trgovine in s tem 
dodatno izboljšati splošni vtis ekološkega potrošnika.  

 
Interno znamčenje (internal brand building) 
 
Zaposleni imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju identitete in ugleda blagovne znamke. 
Predstavljajo vez med podjetjem in strankami. Osebje je pravzaprav prvo, ki naj bi se 
identificiralo z blagovno znamko, ki jo prodaja oz. umešča na trg, saj pripadnost ustvarja 
pozitivno družbeno kulturo in vzdušje, v katerem zaposleni delajo z veseljem in lojalnostjo do 
blagovne znamke. Očitki o izplačevanju (pre)nizkih osebnih dohodkov so negativno vplivali 
na korporativno kulturo v smislu manjše motiviranosti zaposlenih pri delu, zmanjšan ugled 
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kot delodajalec (posledično možno slabši kadri), manjša motiviranost za dolgoročno 
zaposlitev ipd. 
Odgovoren odnos vodstva do zaposlenih je pomemben korak k rasti ugleda blagovne znamke, 
ustvarjanju pozitivne klime in lojalnosti zaposlenih. 

 
Transparentnost 
 
Glede na to, da je Denn’s Biomarkt v preteklosti (glej škandal z eko jajci) na svoji Facebook-
strani že objavil seznam dobaviteljev jajc, predlagamo objavo vseh dobaviteljev. Prav tako 
menimo, da bi morale etikete s podatki na eko živilih vsebovati tudi izvorno ekološko 
kmetijo. Kot je razvidno iz raziskav AMA in intervjuja, želijo eko potrošniki poznati natančen 
izvor in sestavine ekoloških izdelkov. 

 
Izobraževanje zaposlenih in kupcev 
 
Zaradi velikega asortimaja ekoloških živil in pomanjkanja časa v današnjem hitrem tempu, je 
izredno pomembno, da zaposleni in kupci sledijo novostim oz. da so z njimi pravočasno 
seznanjeni. Zasledili smo, da je podjetje uvedlo nove oznake ekoloških živil na policah. Sem 
spadajo oznake: brez laktoze, glutena, vegansko ipd., ki so bile nekaterim potrošnikom in 
zaposlenim neznane. Zato predlagamo, da se zaposlenim omogoči sprotno ustrezno 
izobraževanje, npr. v obliki rednih sestankov, kratkih predavanj, delavnic, ipd. Za ekološke 
potrošnike pa bi lahko bile zanimive izobraževalne delavnice, igre ali kvizi (tudi za otroke, ki 
pritegnejo duržine), javne kratke predstavitve ali igre z nagradami v obliki ekoloških živil ipd. 
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6 SKLEP 

 
Trženje ekoloških živil je zahtevno in občutljivo področje, zato je še kako pomembna 
učinkovita mednarodna marketinška strategija, ki utrjuje ugled blagovne znamke in s tem 
dolgoročno zaupanje ter zvestobo potrošnika. Ekološki marketing predstavlja dolgoročno 
naravnano, družbi in okolju prijazno trženje. Cilj podjetja torej ni le neposredni dobiček, 
temveč uspešno in dolgoročno zadovoljiti potrebe potrošnikov in družbe. 
Po statističnih podatkih ekološkega trga (po Organic market 2018) je koncern Dennree (h 
kateremu spada tudi hčerinska družba Denn‘s Biomarkt) l. 2017 v primerjavi z l. 2016 uspela 
povečati prodajo ekoloških živil za kar 5 %. Konkurenca na trgu bo naraščala, kar bo 
zahtevalo strukturne spremembe, k čemer naj bi ključno prispevala maloprodajna veriga 
Denn’s Biomarkt. Poleg nadaljnjega razvoja lastne blagovne znamke, se sedaj družba 
Dennree opira na ponudbo, ki ni omejena le na regionalno blago. Cilj skupine je omogočiti 
strankam, da izbirajo med regionalnimi in mednarodnimi proizvodi, na primer v sektorju 
sadja in zelenjave. 
Sama družba Denn’s Biomarkt je v l. 2016 zabeležila za 15 % večji promet od predhodnega 
leta, kar pomeni, da je ekološki trend še vedno v porastu. Delež lastnega kapitala znaša 11 % 
(po Organic market 2017). Koncern bo torej tudi v prihodnje enako ali še bolj spretno tržil 
ekološka živila, upada ni pričakovati. Vendar pa se bo najverjetneje moral boriti z rastočimi 
stroški zagotavljanja ekološke kakovosti pri proizvajalcih, saj se ti, po navedbah študije 
IFOAM o vplivih GSO na evropsko kmetijstvo, spopadajo s kontaminacijo ekoloških površin 
z GSO (v državah brez prepovedi GSO), kar povzroča nove stroške in vlaganja za 
vzdrževanje kakovosti in ugleda. Najverjetneje bodo morali zadevni proizvajalci dvigniti 
cene. Pričakovati pa je, da tudi majhen dvig cen ne bi zamajal ekološkega trenda. Tako 
Družba Dennree in Denn’s Biomarkt uporabljata marketing ne le za namene povečanja 
prodaje, temveč tudi za namene osveščanja, izobraževanja, kot je to npr. Fundacija 
prihodnosti za razvoj in spodbujanje osveščanja ekoloških potrošnikov (glej poglavje 3.3). 
Tako se je vrsto let družba Dennree uveljavljala kot pomemben dobavitelj ekoloških izdelkov. 
Na tuji trg so pristopali prek izvoznih aktivnosti. Zaradi obsega aktivnosti, stanja konkurence 
(pomanjkanje specializiranih trgovin na avstrijskem trgu) in razpoložljivih finančnih sredstev 
omenjenega podjetja se je pojavila ideja o odprtju podružnice, ki bi dejavnost razširila še na 
avstrijski trg (glej poglavje 3.4).  

 
V nadaljevanju navajamo začetne predpostavke in analizo.  
 
1. Strategija mednarodnega marketinga je dobro prilagojena tujemu trgu in ekološkim 
živilom. 
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Prvo predpostavko potrjujemo. Marketinška strategija podjetja je dobro prilagojena tujemu 

trgu, o čemer pričajo poslovni rezultati. Avstrijski trg ima po navedbah anketiranke 

samostojen marketinški oddelek, ki po potrebi dopolni delo nemških kolegov. Denn's 

Biomarkt uporablja koncept celostnega trženja – marketinški odnosi, integriran marketing, 

interni marketing, družbeno odgovorni marketing, ki pokriva vsa področja poslovanja. 

 

2. Mednarodni in zeleni marketing se razlikujeta. 

To predpostavko zavračamo. Mednarodni in zeleni marketing se dopolnjujeta. Zeleni 

marketing je v našem primeru nujni del oz. je celotna in celostna strategije mednarodnega 

marketinga. Zeleni marketing običajnemu dodaja aspekte, kot je spoštovanje okolja na vseh 

ravneh poslovanja (od papirja v pisarnah, itd. do recimo uporabe vrečk iz blaga za večkratno 

uporabo, itd.), ki delno znižujejo, delno pa tudi zvišujejo stroške poslovanja. Glede na to, da 

gre za podjetje, katerega dejavnost je ravno prodaja ekoloških živil, se mednarodni in zeleni 

marketing pravzaprav ne bi smela niti ločevati. 

 

3. Transparentnost izdelkov je samoumevna in razpoznavna. 

To predpostavko potrjujemo. Podjetje Denn’s Biomarkt podpira transparentno poslovanje, o 

čemer pričajo tudi odzivi podjetja na javno kritiko (glej poglavje 4.1.3). Ekološka živila tržijo 

v skladu z avstrijsko in EU zakonodajo. AMA pečat je tako razpoznaven na vseh regionalnih 

ekoloških izdelkih. 

 

4. Podjetje še ni storilo dovolj za prepoznavnost na tujem trgu 

Te predpostavke ne moremo ovreči niti dokončno potrditi, ker nimamo na voljo dovolj 

internih podatkov omenjenega podjetja. 

 

5. Podjetje Denn’s Biomarkt ima veliko konkurenčno prednost zaradi družinske dejavnosti in 

interesa na osnovi življenjskega sloga, dolgoletnih izkušenj (tradicije), dobrega poznavanja 

ekoloških živil, širokega nabora izdelkov, spodbujanja lokalnih pridelovalcev, osveščenosti 

ciljnih skupin, itd. 

 

To predpostavko potrjujemo. Dennree je bila ustanovljena kot družinsko podjetje. Življenjska 

filozofija Thomas Greim in ljubezen do narave sta bila povod za ustanovitev družbe.  Zaradi 

pomankanja čistih ekoloških živil v takratnem času je bil dovolj velika motivacija, da je  

ustanovil veleprodajno podjetje in tržil le 4 mlečne izdelke.  
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Trajnostna sodelovanja s kmetijami so pospešila širitev in tako se je kmalu pojavila potreba 

po širitvi dejavnosti na druga živila (sadje in zelenjava). Prednost podjetja je v tem, da so že 

takrat tržili kakovostne izdelke, po strogem standardu Demeter. Kot je razvidno, namen 

ustanovitve družbe ni bila le prodaja temveč povezovanje ekoloških društev, kmetov in 

širjenje ekološkega trenda. Slogan podjetja, Bio für jeden Tag, govori veliko o poslovni misiji 

podjetja. Državne subvencije, dolgoletne izkušnje in širok razpon izdelkov, na drugi strani pa 

s pomembnimi certifikati, ki zagotavljajo varnost ekološke prehrane, so bili pomembni 

elementi uspeha podjetja. Podjetje je, poleg trženja ekoloških izdelkov, leta 2015 kupilo 

pomembne kmetije Eichigt/Vogtland, ki bodo postale pomembna komponenta družbe 

Dennree za nadaljnji razvoj. 

Družinsko podjetje Dennree in hčerinska družba Denn’s Biomarkt imata veliko konkurenčno 

prednost zaradi prepoznavnega imena, skupnega interesa, dolgoletnih poslovnih izkušenj, 

široke palete izdelkov, velikih finančnih sredstev, osveščenosti prebivalcev … 
 

6.  Ekološka osveščenost prebivalstva obeh držav je približno enaka. 

To predpostavko potrjujemo. Na podlagi zgodovinskih podatkov smo ugotovili, da se je 

osveščenost proizvajalcev in potrošnikov v sklopu ekološkega trenda v obeh državah pojavila 

že zelo zgodaj (po letu 1920). V poglavjih 4.1.1 in 4.2.1 smo navedli, da so bila v Nemčiji 

ustanovljena pomembna ekološka združenja (Demeter, Naturland, Bioland idr.), ki so močno 

vplivala na razvoj ekološkega trenda v Avstriji. Državi sta imeli dobre pogoje in na voljo 

velike kmetijske površine. Osveščenost, nacionalna zavest, kultura in močan stik z naravo, na 

drugi strani pa stabilna gospodarska rast in podobne gospodarsko-politične razmere v obeh 

državah so bili ključni dejavniki za hiter razvoj ekološkega kmetovanja. 

 

7. Gospodarsko, negospodarsko, tržno in interno okolje po Dubrovskem (2013, 157-158) 

obeh trgov so zelo podobna. 

Predpostavko potrjujemo, saj lahko rečemo, da so gospodarska, negospodarska, tržna in 

interna okolja obravnavanih trgov podobna, ne pa enaka. Gospodarsko okolje, ki predstavlja 

pred vsem kupno moč prebivalstva, je prikazano s podatki strukture BDP obeh držav (glej 

poglavje 4.1.1). Ti podatki nakazujejo majhno razliko v odstotkih kmetijskega sektorja 

(Nemčija 1 %; Avstrija 2 %) in industrijskega sektorja (Nemčija 30 %; Avstrija 29 %); 

storitveni sektor pa je pri obeh državah enako velik in znaša 69 %. Specializiranih trgovin na 

nemškem trgu je okrog 42 %,  supermarketi, diskontne trgovine ter drogerije pa zavzemajo 58 

% trga. 
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Negospodarsko okolje sestavljajo elementi političnih, pravnih, uvozno-izvoznih aktivnosti, 

valutna tveganja idr. Določene pravne specifike so v obeh državah nekoliko drugačne. Obe 

državi sta članici EU, tako da morata poleg državne zakonodaje upoštevati tudi predpise EU 

na področju ekoloških živil. Ker gre za evropski notranji trg, ni valutnega tveganja in 

omejitev pri izvozno-uvoznih aktivnostih. V primerjavi s političnim, je tudi kulturno-socialno 

okolje ključni dejavnik pri obravnavanem podjetju (glej 3.2.2). 

 

V nemškem tržnem okolju obstaja močna konkurenca na področju specializiranih trgovin 

(Alnatura), na avstrijskem trgu pa je prevladuje več konvencionalnih trgovin (npr. Spar), ki 

ponujajo manjši obseg ekoloških živil na enem mestu. Izvor oz. regionalnost izdelka je za 

avstrijski trg zelo pomemben. Obe državi pa se ponašata tudi z dobrimi logističnimi 

povezavami. 

Interno okolje npr. pripravljenost podjetij za sodelovanje na mednarodni ravni, odprtost za 

internacionalizacijo, je pomembno za obe državi. Podjetja na nemškem in avstrijskem trgu 

imajo načeloma visoko organizacijsko kulturo poslovanja. 
 
Ekološki način razmišljanja, zaradi katerega ekološki marketing vedno bolj vpliva na ugled in 
s tem poslovni potencial podjetja, je temeljni steber marketinškega komuniciranja 
obravnavanega podjetja, saj uspešno zapolnjuje vrzeli klasičnega marketinga na področju 
ekoloških živil. 
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INTERVJU S PREDSTAVNICO PODJETJA DENN'S BIOMARKT  
(Mag. Julia Habersack) 

 
Vprašanja na temo mednarodnega marketinga podjetja Dennree/Denn's Biomarkt za namene  
diplomske naloge s temo: Strategija mednarodnega podjetja izbranega podjetja na področju 
ekoloških živil. 
 
Sehr geehrte Frau Julia Habersack! 
  
Ich bin eine BWL-Studentin aus Slowenien und schreibe meine Diplomarbeit über Ihr 
Unternehmen aus der Sicht des interntionalen Marketings an einer slowenischen Universität. 
Ich lebe und arbeite in Wien, Österreich, und versuche mein Leben möglichst natürbewusst zu 
gestalten. Dadurch bin ich auf Denn's BioMarkt gestoßen und wollte Ihr Unternehmen besser 
kennenlernen, da es meiner Meinung nach als Vorbild dienen kann. 
Im Zuge der Mentor- und Themensuche ergab sich die Gelegenheit über Ihr Unternehmen zu 
schreiben, und zwar, wie gesagt, aus dem Blickwinkel des internationalen Marketings. Der 
Theoretische Teil der Arbeit ist mehr oder weniger fertiggestellt, der empirische Teil umfasst 
– je nach Absprache mit meinem Mentor, ein Interview mit einem Ihrer Mitarbeiter zum 
Thema: der Strategie des Übergangs von Dennree auf den österreichischen Markt. 
Bisher hatte ich eine Mail an H. Wronn Lars geschrieben und erhielt eine automatische 
Antwort. Da mein Deutsch noch nicht so gut ist, wende ich mich  direkt an Sie mit Hilfe einer 
Übersetzerin und bitte Sie um folgendes: 
 
falls Sie selbst bereit wären, einige Fragen über das oben genannte Thema zu beantworten – 
mir ein Termin für ein Gespräch über Skype zu nennnen, im Laufe dessen ich unser Gespräch 
aufnehmen würde, es in der Folge transkribieren, übersetzen lassen und der Diplomarbeit 
beilegen würde; 
oder 
mir einige Fragen schriftlich zu beantworten; 
oder 
mich an eine MitarbeiterIn weiterzuleiten, die meine Fragen beantworten könnte oder bereit 
dazu wäre. 
  
Hiermit bedanke ich mich im Voraus für Ihre Hilfe und hoffe auf eine baldige Antwort von 
Ihnen. 
Mfg, 
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ZAPIS INTERVJUJA 

 
Fakultät für Management Koper 
Slowenien 
email: elvisaster@gmail.com 
Studierende: Elvisa Kamenčić 
 
Fragen zum Thema internationales Marketing im Unternehmen Dennree/Denn’s BioMarkt zu 
Zwecken der Diplomarbeit mit dem Thema: Internationale Marketingstrategie des gewählten 
Unternehmens im Bereich der Bio-Lebensmittel. 
 
1. Aus welchem Grund entschied sich das Unternehmen für den ausschließlichen Verkauf 

von Bio-Lebensmitteln?  
dennree-Gründer Thomas Greim war Mitte der 70er Jahre auf der Suche nach frischen 
Lebensmitteln ohne Chemie. Statt Biobauer zu werden, entschied er sich für den Handel 
mit Bio-Produkten. Er startete das Unternehmen mit 4 biologischen Milchprodukten: 
Trinkmilch, Joghurt, Dickmilch und Kefir.  

 
2. Grund und Motiv für die Internationalisierung des Unternehmens bzw. den Eintritt auf 

einen Auslandsmarkt (in Bezug auf Deutschland)?  
dennree hat als Großhändler bereits 1980 begonnen selbständige Bioläden in ganz 
Österreich mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen. Während dieser Zeit gab es eine 
steigende Nachfrage nach Bio-Supermärkten in Österreich. Aufgrund der gemeinsamen 
Sprache war der Markteintritt relativ niederschwellig. Durch die Übernahme etablierter 
Bio-Geschäftsflächen (2005 Grüner Zweig Linz) bzw. die Zusammenarbeit (2008 Maran 
Wien) wurden die Namen dennree und denn’s in der Bio Community eine feste Größe. 

 
3. Je nach welchen Kriterien wurde der österreichische Markt gewählt? Worauf legte man 

die Aufmerksamkeit und warum?  
Siehe Frage 2.  

4. Welche Art und Form des Markteintritts wurden gewählt und warum?  
 

Die Frage ist nicht verständlich. 
 

5. Welche Bedeutung hat die internationale Marketingstrategie aus dem Blickpunkt der 
Verwirklichung der Unternehmensziele?  
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6. Auf welche Barrieren, wenn überhaupt, sind Sie beim Markteintritt in Österreich 

gestoßen?  
 

Allgemein ist die Dichte an Lebensmittelgeschäften in Österreich sehr hoch. Es gibt kaum 
freie Flächen und der Wettbewerb ist sehr stark. Im Gegensatz zu den konventionellen 
Ketten suchen wir aber ein anderes Flächenprofil und können flexibler mit den uns 
verfügbaren Flächen umgehen. Trotzdem ist es schwierig passende Flächen zu finden. 
Dies bedeutet auch eine langsame Vergrößerung im Markt. Des Weiteren sind die 
Mehrwertsteuersätze in Österreich anders, ebenso die Gesetzgebung. Die 
KonsumentInnen haben andere Vorlieben beim Sortiment, die es erstmal kennenzulernen 
galt. Regionale Lebensmittel und deren Qualität spielen für die KundInnen eine viel 
größere Rolle als in Deutschland. 

 
7. Waren Dennree und Denn‘s BioMarkt zuvor unter den Bio-Verbrauchern in Österreich 

bekannt und falls ja, welchen Einfluss hatte dies auf den Verkauf in Österreich?  
 

Dennree hat als Großhändler bereits 1980 begonnen selbständige Bioläden in ganz 
Österreich mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen. Dadurch hatte der Name Dennree schon 
eine gewisse Bekanntheit. 

 
8. Wie ist der Marktanteil von Denn’s BioMarkt in Österreich (im Vergleich zu 

Deutschland)? 
Keine Antwort  

 
9. Unterscheidet sich die Vermarktungsart von Bio-Lebensmitteln in der Praxis von der 

Vermarktung von konventionellen Lebensmitteln? Inwiefern? 
Während der konventionelle Handel sehr preis- und aktionsgetrieben ist, schauen unsere 
KundInnen stark auf die Qualität und Herkunft der Produkte. Man muss aber auch bei 
Bio-Lebensmitteln attraktive Preise bieten können, da die Konkurrenz groß ist. 

 
10. Was ist Ihr Konkurrenzvorteil auf dem österreichischen Markt? 

Wir sind zu 100% Bio. Das macht uns einerseits glaubwürdiger, andererseits kann der 
Kunde darauf vertrauen, dass er bei uns nur ökologische Produkte findet. Er muss also 
nicht im Markt nach den Bio-Lebensmitteln oder der Naturkosmetik suchen, sondern 
kann zu jedem der Produkte bedenkenlos greifen. 
 
 

 



Priloga 1 
 

11. Welche Formen des Marketings bzw. grünen Marketings werden im Rahmen von Denn's 
BioMarkt verwendet? Gibt es auf den beiden Märkten diesbezüglich Unterschiede? 
Welche? 
Wir bedienen uns diverser Marketinginstrumente sowohl online als auch offline, wenn 
auch der Umfang der Unternehmensgröße entsprechend nicht mit den Marketingvolumen 
der großen Handelsketten vergleichbar ist. Österreich hat eine selbstständige 
Marketingabteilung, die die Arbeit der deutschen Kollegen wo nötig ergänzt bzw. 
anpasst. Das ist zum Beispiel schon aufgrund des unterschiedlichen Sprachgebrauchs oft 
nötig. 

 
12. Welche Unterschiede gibt es, je nach ihren Erfahrungen, zwischen dem deutschen und 

dem österreichischen Markt in Bezug auf Bio-Lebensmittel? 
In Österreich ist der konventionelle Handel im Bio-Bereich sehr stark, der Fachhandel 
hingegen weniger ausgeprägt. In Deutschland ist dies anders: Hier haben die 
konventionellen Lebensmittelhändler nur vereinzelt Bio-Produkte im Angebot und es gibt 
einen stärkeren Fachhandel. Dementsprechend ist die Konkurrenzsituation eine andere. 

 
13. Wie ist der Unterschied zwischen den von Ihnen verkauften Bio-Produkten und denen der 

Konkurrenz? 
Der größte Unterschied ist die Tiefe und Breite des Bio-Sortiments, die wir bieten 
können. Mit rund 6.000 Artikeln finden die KundInnen bei uns alles, was das Herz 
begehrt, in Bio-Qualität. 

 
14. Wie würden Sie die Zielgruppe von Denn‘s BioMarkt definieren? 

Unsere Zielgruppe ist urban, weltoffen und überwiegend weiblich. 
 

15. Welche Medien verwenden Sie, um neue Kunden zu gewinnen bzw. zur Kundenbindung? 
Zur Kundenbindung setzen wir vor allem unseren mein denn’s Kundenclub ein. Mit der 
mein denn’s Kundenkarte erhält man monatlich bis zu 3% Rabatt auf alle Einkäufe. 
Außerdem erhält man zum Geburtstag, zu Weihnachten und anderen Anlässen 
Gutscheine und Informationen zugesandt. Zur Neukundengewinnung werden diverse 
Medien eingesetzt: Social Media, Kooperationen, Sampling, vereinzelt Außenwerbung & 
Anzeigen.  
 
Herzlichen,Dank!
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Preglednica 2:  Osnovni podatki Nemčija 
Število prebivalcev 82,8 mio. 
Velikost  356.970 km2 
BDP 3.331,8 bil. EUR 
BDP na prebivalca 40.262 EUR (2017) 
Politični sistem Zvezna republika; 16 zveznih dežel; vsaka ima svojo vlado in parlament.  
Ekološka zemljišča 1.060.291 ha / 31.634 ekoloških izvajalcev (2015) 
Vir: Izvozno okno 2018c. 
 

 
Preglednica 3:  Zgodovinski potek razvoja ekološkega kmetovanja v Nemčiji 

1924 Rudolf Steiner začne predavati o biodinamičnem kmetovanju na zemljišču 
Koberwitz v bližini Breslau in Silesia (današnji Wroclaw na Poljskem) 

1928 Uradno registrirana blagovna znamka Demeter 
1950 Hans Müller iz Švice razvije metodo ekološkega biološkega kmetijstva, katerega 

teoretično osnovo je podal nemški zdravnik in mikrobiolog Hans-Peter Rusch 
1961 Ustanovljena fundacija za ekologijo in kmetijstvo 
1971 Ustanovitev Bioland; največje ekološke organizacije v Nemčiji 
1982 Ustanovitev Naturland; združenje za ekološko kmetovanje 
1987 Bioland spremeni naziv v (Bioland association of organic biological agriculture) 
1988 Ustanovitev delovne skupine za ekološko kmetijstvo (AGÖL); je ustanovljena kot 

krovna organizacija; prenehala delovati leta 2002 
1989 Podpiranje ekoloških kmetov s programi (extensification programm) podaljšanih 

programov 
1989 Ustanovitev Gäa ekološko združenje v NDR v Dresdnu, ki se leta 1995 pridruži 

AGÖL 
1991 Poteka prva znanstvena  konferenca nemško govorečih držav 
1997 Ustanovljen Demeter International (19 neodvisnih organizacij Demeter se je 

združilo) 
2002 Začetek državne sheme ekološkega kmetovanja (Nemčiji) 
2002 Gäa postala ustanoviteljica nove BÖLW, nemška zveza ekološke prehranske 

industrije 
Vir: IFOAM b. l.b in Schaack in Willer 2012.  
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Preglednica 4:  Osnovni podatki Avstrija  
Število prebivalcev 8,8 mio.(2017) 
Velikost  83.871 km2 
BDP 344,49 bil. EUR 
BDP na prebivalca 40.600 EUR (2016) 
Politični sistem Zvezdna republika, sestavljena iz 9 zveznih dežel. Vsaka ima svojo vlado in 

parlament. Trenutno je na oblasti desnosredinska večina. 
Ekološka zemljišča 571.585 ha / 21.820 ekoloških izvajalcev (2016) 
Vir:  Izvozno okno 2018a in Bio Austria b. l.a.  
 
Preglednica 5:  Zgodovinski potek razvoja ekološkega kmetovanja v Avstriji 
1927 Ustanovitev prve ekološke kmetije 
1979 Ustanovitev fundacije Ernte für das Leben - največje ekološko združenje v tistem času 

-1980 Ekološki kmetje so se začeli organizirati in vzpostavili ekološko mrežo 
1980-

90 
Prvi razcvet ekološkega kmetijstva  

1983 Prve uradne smernice za ekološko kmetovanje v letu 1983; prvi programi subvencioniranja 
1983 Pravna opredelitev ekološkega kmetovanja, ki zajema živino in rastline v poglavju A.8 - 

avstrijski Codex Alimentarius 
1989 Razdelitev državnih subvencij trem pokrajinam (Zgornja, Spodnja Avstrija in Štajerska), za 

spodbudo ekološkega kmetijstva 
1990 Širitev ekološkega sektorja (povečanje ekološke osveščenosti, trženje prek trgovskih verig, 

izvajanje avstrijskega kmetijsko-okoljskega programa) 
1990-

95 
Drugi razcvet; skokovito naraščanje števila ekoloških kmetij; več kot 10x; priključitev 
Avstrije EU, izvajanje kmetijsko-okoljskega programa ÖPUL – subvencije, marketing prek 
verig supermarketov 

1991 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo uvaja subvencije za kmetije, ki prehajajo na ekološke 
metode delovanja 

1992 Program subvencij za spremenjene (ki so prešle na eko) in certificirane ekološke kmetije 
1993 Ustanovitev Agricultural Market Austria (AMA)  
1995 Začetek kmetijsko-okoljskega programa ÖPUL – subvencije 
2001 Avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo predstavilo prvi načrt za razvoj ekološkega kmetijstva 
2004  Ustanovitev raziskovalnega Instituta za ekološko kmetijstvo (FiBL), Avstrija 
2005 Ustanovitev Bio Austria, največje ekološke kmetijske organizacije 

Vir: Organic World 2009; Landwirtschaft b. l. in AMA Export b. I. 
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Preglednica 6:  Podatki na Avstrijskem trgu: vrste navedb 
Aus biologischer Landwirtschaft proizvod ekološkega kmetovanja (le če so proizvodi 100 % 

ekološkega izvora (ekološke kmetije) 
Biologisch ekološki proizvajalci lahko svoja živila označijo kot 

(organischbiologisch); biološko-dinamična 
Ökologisch ekološko 
Bio eko  
Aus ökologischem Landbau izraz, ki se uporablja v Nemčiji 

Vir:  Lebensministerium 2015. 
 
 
 
 
Preglednica 7:  Zakonodaja EU v zvezi z ekološko pridelavo hrane in kmetijstvom: 
- Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki 

razveljavlja Uredbo sveta (EGS) št. 2092/91; s kasnejšimi spremembami; 
- Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih načel za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 

št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov v zvezi z ekološko 
pridelavo, označevanjem in nadzorom; s kasnejšimi spremembami; 

- Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
834/2007 glede ureditve uvoza ekoloških proizvodov iz tretjih držav; 

- Uredba Komisije (ES) št. 271/2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke 
pridelave Evropske unije. 

Vir: European Commission b. I.a. in IFOAM b. I.a.  
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Preglednica 8:  Pregled spodbujevalnih programov in zakonodaje v Nemčiji 
 
BÖLN Bundesprogramm 
Ökologischer Landbau 
 (Zvezni program za razvoj 
podeželja; 1994) 

(BÖLN- Bundesprogramm Ökologischer Landbau) nacionalni program 
za podpiranje nadalnjega razvoja ekološkega kmetijstva na nemškem 
podeželju.  
Ta podpora temelji na Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta (podpora za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
Na to Uredbo se navezuje Izvedbena Uredba (EU) št. 808/2014, ki 
določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 (EKSRP) 
vključno s spremembami izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/669. 
Zahteve teh Uredb so pomembne za strukturirane podpore programskih 
ukrepov za razvoj podeželja v Nemčiji (po Uredba EU 1305/2013).  

ÖLG-Öko Landbaugesetz  
(Zakon o ekološkem 
kmetijstvu; 2009) 

Zakon o ekološkem kmetijstvu (ÖLG-Öko Landbaugesetz) Zakon o 
ekološkem kmetijstvu je bil objavljen 15. Julija 2002 v zveznem 
uradnem listu; spremenjen 1.januarja 2009. V njem so predpisni 
izvršilni ukrepi in predpisi nemškemu ekološkemu kmetijstvu, hkrati 
pa se povečuje tudi učinkovito izvajanje EU zakonodaje o ekološkem 
kmetijstvu. Zadnja prememba ÖLG je začela veljati 1.decembra 2013.  

GAKG- Pravna podlaga 
zakon za izboljšanje 
agrarne strukture in obalne 
zaščite v Nemčiji.  
Predstavlja nacionalno 
pravno podlago za podporo 
v okviru skupne naloge, to 
je za finančno udeležbo 
državne vlade v podpornih 
ukrepih.  
 

Državna pomoč, dodeljena s strani EU na podlagi Uredbe komisije 
(EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gospodarskem sektorju ter na podeželju za združitve z notranjim trgom 
z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU. 
Izboljšanje trženjskih ali marketinških struktur ukrep 1.0 ustanovitev in 
pričetek poslovanja združenj proizvajalcev pravna podlaga zakon 
(izboljšanje agrarne strukture in obalne zaščite) 

Vir: BÖLN b. I., Uredba EU 1305/2013 in BMEL b. I.  
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Preglednica 9: Pregled spodbujevalnih programov in zakonodaje v Avstriji 
Proces BMG (Bundesministerium 
für Gesundheit);  
podroben opis zahtev s strani EU 

Avstrijski zakon o zaščiti živali BGBI. I 118/2004 ali z 
predpisi BGBI. II 485/2004 
 

Codex A8 Alimentarius Austriacus 
o prehrani – Lebensmittelcodex 
A8;  
(se nanaša na Uredbo Sveta (EGS) 
št. 2092/91, vključno s 
spremembami; živalski proizvodi, 
krma, ekološko kmetovanje) 

Codex A8; Avstrijski kodeks o prehrani; Codex Alimentarius 
Austriacus za kmetijske izdelke in proizvode, ki so pridobljeni 
iz ekološkega postopka.  
(BMG-75210/0024-II / B / 13/2014 od 22.10.2014 s 
spremembami BMG-75210/0024-II / B / 13/2015 do 
30.04.2016; (po Lebensmittelbuch b.l.). 
 

ÖPUL – Österreichisches 
Programm für umweltgerechte 
Landwirtschaft (kmetijsko-okoljski 
program za razvoj podeželja; 
podrobne informacije o ekoloških 
ukrepih) 

Podpora v okviru programov EU za razvoj podeželja; cilj 
avstrijskega kmetijsko-okoljskega programa ohranitev položaja 
Avstrije kot vodilne države na področju ekološkega kmetijstva.  

BIO AUSTRIA  Smernice združenja Bio Austria, ki presegajo pravne predpise 
EU 
 

Direktiva o nitratih zakonske zahteve (kot je preferiran program o ravnanju z 
nitrati) ukrepi v skladu z reformami SKP, ki veljajo od 1. 
Januarja 2005  

Vir: BIOLA b. I. 
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Preglednica 10:   WFTO in 10 načel pravične trgovine 
• vzpostavljanje možnosti za ekonomsko nepriviligirane proizvajalce; 
• transparentnost in odgovornost; 
• fair-trade partnerstva: osredotočenje na pošten, kontinuiran in dolgoročen odnos; 
• podpora pri izgradnji trgovske kompetentnosti: razvijanje znanja proizvajalcev in 

vzpostavljanje možnosti za trgovanje; 
• promocija pravične trgovine: ozaveščanje o pravični trgovini in obveščanje od kod prihajajo 

izdelki; 
• plačilo poštene cene: zagotavljanje, da proizvajalci za svoje delo dobijo pošteno plačilo; 
• enakopravnost spolov, svoboda združevanja, brez diskriminacije; 
• delovni pogoji: zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev, v skladu z zakonodajo in 

lokalnimi predpisi; 
• odpravljanje izkoriščevalskega otroškega dela: spoštovanje Konvencije ZN o pravicah otrok 

in zadevne lokalne zakonodaje; 
• varstvo okolja: okolju prijazni materiali, izdelki in prevoz. 
Vir: Fair Trade b. I.  
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Slika 5:   Ledena gora znamčenja 
Vir: po Davidson H. 1997, 243 

(Poglavje 3.6.1) 
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Slika 6:   Struktura BDP v Nemčiji 
Vir: Izvozno okno 2018d. 

(Poglavje 4.1.1) 

 
 

 
 

 
Slika 7:   Struktura BDP v Avstriji 

Vir: Izvozno okno 2018b.  
(Poglavje 4.1.2) 
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Slika 8:   EU-AT-BIO označba  
Vir: BioAustria b. I.b. 

(Poglavje 5) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Označba  Aus biologischer Landwitrschaft (z ekološ.kmet.) 
Okrajšava BIO (ekološka) se lahko natisne na embalaži 
Številka 
označbe 

(npr. B. AT-N-01-BIO) kontrolne agencije 

Izdelek Mora biti opremljen z oznako EU za ekološka 
živila 

Označba 
AMA 

Za ekološko kmetovanje ali blagovna znamka 
Ekološkega proizvajalca se lahko natisne na 
embalaži izdelka.  
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Logotip BIO Austria označuje direktno trženje izdelkov s strani združenja 
avstrijskih ekoloških kmetov, ki delujejo po strožjih predpisih od predpisov 
EU. 

 

Slika 9:  BIO Austria označba  
Vir: Bio Austria b. I.b. 

(Poglavje: 4.1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 10:  Prikaz izdelka z označbami 
Vir: Beate Macura 2014. 

(Poglavje: 4.1.2) 
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Slika 11:   Zdravje in prehrana v EU 
Vir: European Commission. 2018d. 

(Poglavje: 4.2.1) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Slika 12:   Logo in slogan podjetja Dennree 
Vir: Dennree b. I. 
(Poglavje 5.1.2) 

 

Generalni direktorat za prehrano in 
zdravje EU (vrh piramide), 
Odgovorne nadzorne službe (v 
posameznih državah), 
Odgovorni proizvajalci, predelovalci, 
prodajalci prehrane, ki garantirajo da 
je hrana varna. 
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Slika 13:   Logo in slogan podjetja Denn's Biomarkt 
Vir: Denn's Biomarkt b. I.b. 

(Poglavje 5.1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 14:   Statistični prikaz rasti Denn's Biomarkta, AT 2011-20158 
Vir: Medianet 2016. 

(Poglavje 5.1.2) 

  

                                                
8  Prevod napisov v tabeli (od leve poroti desni): leto, promet, sodelavci/zaposleni, podružnice 
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Slika 15:   Vhod, notranjost in oprema Denn's Biomarkt trgovin  
Vir: Denn's Biomarkt b. l.b. 

(Poglavje 5.1.2) 
 
 

 
 

Slika 16:   Statistični prikaz prodaje ekoloških izdelkov na področju Avstrije  
(2006 – 2011) 

Vir: Liebing 2014 in Auberger 2015.  
(Poglavje 5.1.3) 
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Slika 17:   Logotip pravične trgovine 
Vir: Fair Trade b. I. 

     (Poglavje 5.1.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


