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POVZETEK

V magistrskem delu so prikazane pomembnosti pozicioniranja blagovne znamke na splošno 

in za konkretno blagovno znamko gradbenih panelov podjetja Trimo. Gre za primer

konkretnega danskega trga, zato njegove . Na podlagi 

danskem trgu. v projekte imajo arhitekti. Zato smo 

med danskimi arhitekti izvedli anketiranje, da bi izvedeli, kakšno je njihovo mnenje o 

gradbenih panelih na splošno in konkretno o panelih podjetja Trimo. 

: blagovna znamka, pozicioniranje, trg, danski trg, gradbeni paneli, Trimo 

Trebnje.

SUMMARY

The master’s thesis presents the importance of trademarks in general and the Trimo panels 

trademark. It is a case study of the Danish market, where we initially determine its

characteristics. On this basis, we determine the necessary characteristics of the products that 

can be successfully marketed on the Danish market. The major role in the integration of these 

products to the projects is in the hands of architects. Therefore, we made a survey among the 

Danish architects to find out their opinion about construction panels in general and 

specifically about the Trimo panels.

Keywords: brand (trade) mark, positioning, market, Danish market, construction panels, 

Trimo Trebnje.

UDK: 624.073.8:339.13(489)(043.2)
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1 UVOD

1.1 Opredelitev problema

iz treh delov. Prvi opisuje velikost,

2003, 636).

zaposlenih. V vseh procesih, ki jih Trimo obvladuje, je zelo pomembno stalno iskanje novih, 

še boljših rešitev, torej stalno izboljševanje. V iskanju novega in boljšega stalno spremljajo 

konkurence, strateških kupcev ter dobaviteljev. V tem kakovostnem procesu ne zajemajo le 

dovršenosti svojih izdelkov, ki so vedno prilagojeni zahtevam trga. Kakovost je pojem, ki ga 

zahteva. Današnji kupec je vse bolj zahteven, na trgu pa se bije kruta bitka med ponudniki. To 

im manjšimi stroški naredi kakovosten in tržno 

svoje izdelke stalno posodabljajo in prilagajajo 

zahtevam trga.

Globalno poslovanje ter sodobna tehnologija postavlja ta podjetja v vse težje pogoje 

poslovanja. Vse to od podjetja zahteva prilagajanje tehnologij in pristopov poslovanja. 

Z globalizacijo mednarodnega poslovanja mislimo na proces, ko se izgubljajo ali 

zamegljujejo meje med državami in se spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja 

(Dubrovski 2013).

Pozicioniranje se nanaša na mesto, ki ga blagovna znamka zavzema v procesu nakupnega 

iven položaj 

(Lesjak 2002, 656–657).

vpraševanjem. Na trgu se 

naša s sabo nove izdelke, namenjene isti ciljni 

Seveda pa je poleg objektivnih lastnosti izdelka 

pomembno tudi to, kako subjektivno zaznavajo izdelek odjemalci.
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Mednarodno podjetje se mora posebej prilagoditi vsakemu trgu, na katerem nastopa. Misli 

globalno, deluj lokalno. Odgovoriti je treba na vprašanja: Kdo je konkurenca? Kje smo v 

primerjavi s konkurenco? Kaj preferirajo tržne skupine? 

i

podporo 

standardnih in nestandardnih detajlov, certificiranje, programe

vizualizacij objektov. Konkurenca je torej pri gradbenih panelih 

kakovosti panelov vse manjše, zato moramo biti diti

dodano vrednost od konkurence. Se pravi ponuditi proizvod (pan

,

s kakšnimi p

ima le-ta prednost pred ostalo konkurenco.

Strateško pozicioniranje blagovne znamke je danes zelo pomembna dejavnost vsakega 

podjetja, ki se pojavlja na trgu, saj je od tega odvisen tudi njegov obstoj v prihodnosti. 

Tržna pozicija izdelka je skupek zaznav, predst

v zvezi z izdelki v primerjavi z izdelki konkurentov. Podjetje si prizadeva, da ne prepusti

nost pred konkurenti.

konkurenco, s tem pridobiti lojalne kupce, dosegat

jo d

nezadovoljenih potreb.

tem izpostavljajo koristi, ki so morda za odjemalce nepomembne, ne dosežejo želene pozicije 

svojega izdelka. Omenjene dejavnike je tako najprej treba pridobiti z raziskavo, šele nato se 

strategije pozicioniranja.
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, so bila 

pomanjkljiva in ne povsem pravilna, kar lahko vodi v neustrezno strategijo vstopa ter 

delovanja na tujem trgu.

S »pravim« pozicioniranjem dosegamo zvestobo potrošnikov. V našem primeru so potrošniki 

arhitekti na Danskem.

Musek Lešnik (2008, 54) pravi, da zvest potrošnik:

s

s

d

s in se ne pusti premotiti marketinškim vabam konkurence,

j

1.2 Namen naloge

Namen naloge je oblikovati 

na trgu Danske, ki vsebuje vse relevantne vidike za razvoj strategije vstopa in delovanja na 

tem trgu.

Da zagotovim namen naloge, je treba:

planiranja, zadovoljstva potrošnikov, blagovnih znamk, raziskovanja trga, trženja in 

psihologije potrošnikov ( ,

i nam pomagajo pri izdelavi strategije vstopa in delovanja na 

trgu Danske

1.3 Cilj naloge

V magistrski nalogi so zadani naslednji cilji:

prikazati pomen 

opozoriti na odvisnost izbrane strategije vstopa in delovanja na tujih trgih od pravilnega 

pozicioniranja,

opredeliti vrste in sestavine pozicioniranja na tujih trgih,

na osnovi znanstveno-teo

modelske usmeritve za izboljšanje pozicioniranja ponudnikov gradbenih panelov kot 

podlage za pripravo ustrezne strategije, 

z rezultati ankete ugotoviti priljubljenost blagovnih znamk proizvajalcev gradbenih 

panelov pri arhitektih in pridobiti informacijo, , katere 
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1.4 Osnovne hipoteze

Hipoteze so znanstvene predpostavke, glede katerih raziskovalec meni, da lahko z njimi 

Kot predmet obravnave magistrske naloge so izpostavljene naslednje hipoteze:

im bolj je blagovna znamka v primeru gradbenih podjetij mednarodno uveljavljena 

pravilno pozicioniranje blagovne znamke na tujem trgu.

H2: N ojektov se možnosti za pridobitev 

1.5 Metodologija

, in zaradi tega tudi znanstvenih metod, s katerimi 

odkrivamo in raziskujemo znanstvena spoznanja, so:

64–166).

Magistrska naloga je so

sekundarni in primarni viri.

nega opisovanja dejstev, procesov in 

znanstvene

znanstvenega razis t kot samo opisovanje in pojasnjevanje, ker z 

povezanosti (Ivanko 2007, 14).

magistrsko delo temelji

potrošnikov, blagovnih znamk, raziskovanja trga, trženja in psihologije potrošnikov. V 

so analizirani i modeli pozicioniranja blagovne znamke, ki jih lahko 

neposredno prenesemo v dejavnost gradbenih panelov.

203).

Za pridobivanje podatkov je uporabljen vprašalnik zaprtega tipa, ki je prilagojen danskim 

arhitektom. Anketni vprašalniki so bili po elektronski pošti poslani 760-im danskim 

arhitektom. 
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Z vprašalnikom sem med seboj primerjal pet proizvajalcev gradbenih panelov, in sicer Parock, 

Ruuky, Planja, Trimo in Kingspan. Preveril sem poznavanje blagovnih znamk, zaupanje vanje 

in zvestobo uporabljanja le-teh. Pridobljene informacije sem obdelal in na podlagi tega 

analiziral pravilnost postavljene hipoteze H1.

Pri potrjevanju hipoteze H2 sem med seboj primerjal pet proizvajalcev gradbenih panelov, in 

sicer Parock, Ruuky, Planja, Trimo in Kingspan. Z vprašalnikom sem preveril stopnjo 

blagovne znamke in tako ugotovil sem

razdelil od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne

podpora. 

nagnjenj

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 166).

Pridobljeni podatki so obdelani IN Excel.

obsega 760 arhitektov.

Izpolnjeni vprašalniki so bili rejemanju 

hipotez.

1.6 Predpostavke in omejitve

Predpostavke v nalogi:

podatki, pridobljeni z vprašalniki, so reprezentativni za panogo,

z rezultati ankete sem pridobil informacije, , katere 

s

Danske, ki bo vseboval vse relevantne vidike za razvoj strategije vstopa in delovanja na tem 

trgu, se omejujem zgolj na arhitekte. 

Omejitve vidim pri zbiranju podatkov, kajti vsi arhitekti niso bili pripravljeni sodelovati v 

anketi.

V raziskavi se podrobno ških zmožnosti arhitektov ter zaradi 

ozko usmerjenega podjetja popolna generalizacija dobljenih rezultatov na druge organizacije 

ni
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1.7 Struktura naloge

poglavji 

V uvodnem delu predstavim namen in cilje magistrskega dela, ki so bili oblikovani na podlagi 

podatkov njihovega analiziranja.

je pomen pravilnega pozicioniranja izdelka in blagovne znamke za uspeh na svetovnih trgih. 

V nadaljevanju pa potem predstavim še pojem blagovne znamke in zakaj je pravilno 

upravljanje z blagovno znamko tako pomembno. 

ledi peto poglavje, 

kjer opisujem dejavnost gradbenih panelov in predstavim konkurenco na svetovnih trgih. V 

šestem poglavju so predstavljeni izsledki raziskave o blagovnih znamkah gradbenih panelov 

ek, v katerem na kratko povzamem 

vse ugotovitve.
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2 POZICIONIRANJE

2.1

Po Kotlerju in Armstrongu (2009, 361) ter Kotlerju (2003, 308) je pozicioniranje dejavnost 

oblikovanja ponudbe in podobe podjetja, ki v zavesti ciljnega trga zavzame poseben položaj.

kupca. Rezultat pozicioniranja je fokusirana dodana vrednost za ciljno skupino, na podlagi 

katere se bo le-

V nekoliko starejši izdaji pa Kotler (1996, 308) definira pozicioniranje kot umetnost 

oblikovanja predstave o podjetju in vrednosti, ki jo le-to ponuja, da bi segment potrošnikov 

razumel in cenil prizadevanje podjetja glede na njegove konkurente. Pozicioniranje, kot ga je 

definiral Kotler (2003), je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da v 

Po mnenju Damjana in Možine (2002, 40) se pozicioniranje 

izdelka, ki

strategijo mora razviti elemente trženjskega spleta, z izdelkom na pravem mestu. To pomeni, 

pozicija podjetja in njegovih izdelkov visoka kakovost in luksuz, bo v skladu s tem oblikovalo 

ribucije in komuniciranja pa bo 

povratno pozitivno deloval na pozicijo izdelka. Kakšna bo dejanska pozicija podjetja in 

izdelkov, je odvisno od zaznave potrošnikov in od uspešnosti vpliva na njihovo zavest in 

likovalo tudi brez neke strategije, vendar 

Sam proces pozicioniranja je sestavljen iz petih faz (Snoj in Gabrijan 2008, 224–225):

i, ki 

Oblikovanje percepcijskega zemljevida. 

predstavitev izdelkov in podjetij, ki že nastopajo na trgu.

ro strategijo konkuriranja bo 

izbralo.

Oblikovanje lastnosti izdelka in imidža. Oblikovanje poteka skladno z želenim imidžem 

potrošnikovem pozicioniranju izdelka.

Ohranja Za ohranjanje tržnega položaja, ki podjetje 

potrebah potrošnikov.
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treba izpostaviti razlike, ki izdelek ali blagovn

2.2 Strateško pozicioniranje

mbno vpliva na zaznavanje in izbiro izdelka s strani odjemalcev.

Snoj in Gabrijan (2008) menita, da mora podjetje pri pozicioniranju ugotoviti naslednje:

kako ciljne skupine in drugi subjekti okolja zaznavajo konku

napredka, slabosti, podobnosti,

kakšne so potrebe ciljnih skupin in drugih subjektov okolja ter kako uspešno 

z

Snoj in Gabrijan 

(2008),

primeren 

treba spremeniti strategijo in se prilagoditi tem spremembam.

Strateško pozicioniranje organizacije je proces položaj (imidž) 

organizacije, ki naj bi ga imela v mislih javnost v primerjavi z drugimi organizacijami.

, za mnenje odjemalcev in ostalih 

segmentov javnosti. 

konkurentov (Snoj in Gabrijan 2008, 236). Po njunem mnenju udejanjanje strateškega 

pozicioniranja zahteva vztrajnost in konsistentnost tistih, ki s svojim delovanjem prispevajo k 

formiranju imidža.

Proces strateškega pozicioniranja Snoj in Gabrijan (2008, 239

j:

naše organizacije,
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Opredelitev možnih pozicij:

ugotovitev možnih pozicij organizacije glede na njene sposobnosti, glede na pozicije 

lede na idealno 

pozicijo tovrstnih organizacij,

predvidevanje stroškov za vsako izmed alternativnih pozicij,

predvidevanje možnosti vzdrževanja na vsaki izmed alternativnih pozicij.

Izbira najprimernejše pozicije (koncept planiranega imidža).

Glede na konkurente ima organizacija pri strateškem pozicioniranju zlasti dve osnovni 

alternativi:

posnemanje konkurentov (strategija imitacije),

razlikovanje od konkurentov (strategija eksterne diferenciacije).

Pri snovanju strategije pozicioniranja je treba upoštevati zaznano pozicijo izdelkov podjetja 

pri vseh relevantnih segmentih kot tudi proizvodni asortiment

pozicije svojih izdelkov ali blagovnih znamk, saj le-

pozicioniranju mora upoštevati tudi oz. predvsem pozicijo 

pozicioniranja blagovnih znamk ali podjetja:

. Tu poudarjajo po

izdelka

vendarle treba poudariti, da je za porabnika pomembnejše oziroma zanimivejše, kaj te 

a.

Pozicioniranje na osnovi koristi. Ta pristop je tesno povezan s prejšnjim pristopom, 

ji. Mnogo izdelkov se prodaja na 

osnovi posebne situacije, v kateri se uporabljajo. Npr. energetski napitek je pozicioniran 

potenju.

Pozicioniranje na osnovi uporabnika. Pri tem pristopu povezujemo izdelek z osebo ali s 

skupino, ki ga uporablja ki je znana, ali pa oseba, ki predstavlja 

Pozicioniranje nasproti konkurentom. Uspeh organizacije pogosto temelji na iskanju 

primerjanjem 

lastnega izdelka s

Hooley (2007) pa strategijo pozicioniranja razlaga takole:
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Pozicioniranje na podlagi cene: organizacije

organizacije, da ima stroške pod kontrolo. Le-ti morajo biti vsaj tako nizki ali nižji od 

, da bo pozicija težko dosegljiva. Za uspešno pozicioniranje na 

strani cenovnega spektra, kjer so cene višje, pa se pozicionirajo organizacije, ki želijo 

izpostaviti ekskluzivnost svojih izdelkov. Sposobnosti, ki so potrebne za tako 

ki so ga odjemalci 

in s katerim se poistovetijo.

Pozicioniranje na podlagi kakovosti:

notranje kontrole. Najpomembnejše pa je jasno opredeliti, kaj sestavlj

kupcev. Kaj pomenita na trgu, ne pa inženirji v 

tovarni ali direktorji trženja v marketinških oddelkih.

Pozicioniranje na podlagi inovacij: je primerno tam, kjer se trgi hitro spreminjajo, 

predvsem kot posledica tehnološkega razvoja. Pogoj za tako pozicioniranje je 

obvladovan

sposobnostmi.

Pozicioniranje na podlagi storitev:

pozornosti je tu treba nameniti ljudem oziroma osebju, ki nudi storitve. Da bi bili med 

motivacije in nagrajevanja osebja. Organizacija mora razumeti, kako odjemalci ocenjujejo 

storitev, katere dimenzije so jim pomembne in kako so prikazane.

Pozicioniranje na podlagi koristi: tu mora imeti organizacija dobro razvite sposobnosti, 

Pozicioniranje na podlagi prilagojene ponudbe:

ustvarjanja 

povezav z njimi. Poleg tega moramo biti zelo fleksibilni pri kreiranju izdelka ali storitve.

a

prednosti. Vsako podjetje pa ž ,

hkrati 

2003).

Za uspešno izvedbo strategije pozicioniranja tržnik upošteva nekatere z

pozicioniranja. Hooley (2007)

nastaja v glavah potrošnikov,
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osnovano je na koristih,

je relativen koncept.

treba spreminjati 

v skladu s spremenjenimi zahtevami potrošnikov in okolja.

lastn

oristi ali 

vrednost, na osnovi katerih potrošniki izbirajo znamke pri nakupih. Zmožnost proizvajanja po 

ugodnejši od blagovnih znamk tekmecev. Podjetje tako potrošniku ponudi jasen razlog ali 

korist za nakup izdelka oziroma blagovne znamke.

vpliv pozicije na vse ciljne trge jasno razumljen. Prav tako upošteva, kakšen vpliv ima 

pozicija njegovih blagovnih znamk na neuporabnike izdelka. Koristi, ki jih podjetje 

izpostavlja pri pozicioniranju, morajo biti za izbrani ciljni trg, torej za njegove potrošnike, 

ega izdelka 

a zna uspešno 

pozicijo blagovne znamke tudi ustrezno predstaviti potrošniku. Pri tem mora uporabiti 

ustrezna komunikacijska orodja ter zbrati komunikacijske kanale, preko katerih bo na 

postavi preproste 

edeli, kakšna bo 

doseže zastavljene cilje 

na, distribucija 

in promocija) sestavljata še dva dodatna. In sicer storitve in osebje. Za vsak element posebej 

ašanj. 
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Podjetje po izvedeni strategiji pozicioniranja oziroma repozicioniranja izvede oceno njene 

lka pomembno in opazno 

spremenila in ali se je spremenila v želeni smeri.

vsebuje naslednje napake:

nekonsistentna logika in

omejena perspektiva.

tnega nezaupanja spremenjeni znamki, 

zato je treba

pozicija blagovne z (Hooley 

2007).

2.3 Pozicioniranje izdelkov

elje, organizacije pa ne 

morejo svojih izdelkov, cen in drugih elementov ponudbe prilagoditi prav vsakemu izmed nas, 

po drugi strani tudi ne morejo oskrbovati vseh uporabnikov na trgu. Kako torej organizacije iz 

množice uporabnikov izberejo tiste, ki jih bodo oskrbovale? Organizacija, ki ponuja svoje 

storitve enako kot vsi njeni tekmeci, ne more biti uspešna. Nasprotno, prav vsaka organizacija 

Rešitev je v ciljnem trženju in pravilnem pozicioniranju.

Ciljno trženje, ki poudarja, da mora tržnik kar se le 

ostrejše konkurence bo uspešnejša tista organizacija, ki bo pri tem najboljša.

. Vsako podjetje izbere svoj model glede 

, kako se želijo pozicionirati glede na konkurenco.

Proces pozicioniranja lahko poteka v naslednjih fazah (Hill in O'Sullivan 1996, 134–138):

. Tukaj se izberejo na

izdelka, ki služijo uporabnikom pri
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Oblikovanje percepcijskega zemljevida. Percepcijski zemljevidi temeljijo na zaznani 

znamkami iste kategorije izdelkov in pokažejo 

pol blagovnih znamk ali podjetij, ki že nastopajo na trgu.

.

izbralo.

Oblikovanje lastnosti izdelka in imidža. Oblikovanje poteka skladno z želeno podobo 

embalaža, cena in slogan, so zelo pomembne pri 

pozicioniranju izdelka.

. Za ohranjanje ustreznega tržnega položaja 

zbirati informacije o potrebah porabnikov.

Kotlerjev (2003

V drugi fazi podj

strategij trženja.

2.4

ga predstavi uporabnikom storitev. Veliko tržnikov zagovarja poudarjanje ene same koristi, 

ciljnim trgom. 

a, 

najzanesljivejši, najvarnejši, najboljši izdelek idr.) in obljubljeno tudi izpolni, bo po vsej 

verjetnosti v tem pogledu postala najbolj znana in se bo ohranila v spominu uporabnikov 

(Kodrin 2010).

2.5 Razlikovanje kot podlaga za pozicioniranje

Organizacija

segmenti ter na celotnem trgu nastopi z eno ponudbo. V tem primeru oblikuje ponudbo in 

, pri tem pa uporabi 

mn

raziskav in razvoja novih izdelkov, proizvodnje izdelkov, trženjskih raziskav in trženjskega 

komuniciranja. V zavesti uporabnikov si prizadeva ustvariti superiorno podobo izdelka. 
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razviti storitev, ki bo zadovoljila potrebe vseh uporabnikov, in tako zagotoviti popolno 

pokritje trga. Z uporabo strategije diferenciranega trženja organizacija 

izbire (Kotler 2003):

selektivna specializacija,

specializacija za izdelek,

specializacija za trg,

popolno pokritje trga.

Armstrong (2009), izbere 

segmenta. S specializacijo uživa prednosti ekonomije velikega obsega. Velika pomanjkljivost 

povpraševanje na tem segmentu zmanjša, težko kompenzira izpad prodaje na drugih 

segmentih. V primeru, ko izbere nekaj segmentov, s

osamezne skupine uporabnikov.

pozicijo organizacije v vsakem tržnem segmentu. Tržniki predpostavljajo, da se bo na tak 

(Best 2009).

ere razlike bo organizacija poudarjala in 

treba razmisliti, ali so vse ustvarjene razlike nujno pomembne in 

merilom (Kotler 2003):

ko tekmeci le s težavo posnemajo;

donosna: uvedba razlike je za organizacijo donosna;

ov, mora organizacija skrbno izbrati. 

uporabnikov morajo biti razlike 
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Nekatere organizacije izberejo svojo strategijo pozicioniranja z lahkoto. Tiste, ki se pri 

doseganju zaželene pozicije

in Armstrong 2009, 371):

stroškovno vodenje (ta pristop je baziran na nižanju stroškov in je lahko zmagovalna 

ponuja sprejemljive substitute, za proizvodnjo katere ima nižje 

stroške kot konkurenca. Tako lahko ponujajo proizvode po nižji ceni ali pa po enaki ceni z

razlikovanje po vrhunski kakovosti (podjetja ponujajo kakovostne izdelke in storitve po 

akujejo. 

Tako lahko podjetja prodajajo po višjih cenah in z višjimi maržami). 

Kotler (2003, 295) pravi, da je tržno ponudbo možno razl :

Razlikovanje izdelka.

sprememb, in izdelke z visoko možnostjo razlikovanja. Glavni dejavniki razlikovanja pri 

izdelku 

oblikovanje.

Razlikovanje storitev.

Kadar je razlikovanje izdelka težko opraviti, je rešitev za uspešno konkuriranje pogosto v 

storitev so: dostava, namestitev, servisiranje, popravilo izdelkov, izobraževanje 

porabnikov, svetovalna služba itd.

Razlikovanje prodajnega osebja. Podje

boljše uslužbence, kot so njihovi tekmeci in jim zagotovi boljše izobraževanje. Lastnosti 

osebja, ki pomenijo prednost, so: znanje, vljudnost, zaupanje, zanesljivost, odzivnost in 

komunikativnost.

Razlikovanje podobe. Gre za podobo blagovne znamke oz. podjetja samega. Navidezna 

h prireditvah, pomembno pa je tudi okolje, v katerem nastopa. Pri ustvarjanju 

(Kodrin 2010):

Kako se kupci zavedajo potrebe po proizvodu?

Kaj kupci menijo o naši ponudbi?

Kaj se zgodi, ko so produkti dobavljeni?

Kako so produkti inštalirani?
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Kako so proizvodi transportirani?

Kako se proizvodi servisirajo ali popravljajo?

2.6 Segmentiranje

enega ali nekaj izdelkov, da bi pritegnili k

trženja. Cilj , kar vodi k nižjim 

stroškom, nižjim cenam ali 

prilagojeno ponudbo.

Organizacija ne more oskrbovati vseh uporabnikov na širokem trgu, saj jih je veliko, 

prostorsko so razpršeni, njihove zahteve pa se razlikujejo. Ugotoviti mora, kateri tržni 

manjše skupine imenujemo segmentiranje trga.

Kotler in Armstrong (2009) opredelita tržni segment kot skupino uporabnikov istovrstnega 

i

segmente. Tržniki torej 

ne ustvarjajo segmentov, njihova naloga je, da jih prepoznajo. Storitvena organizacija, ki je v 

B, C in D, ocenjuje, da je segment D najpriv

segment D, oblikuje organizacija poseben trženjski splet.

segmentacija trga upoštevati:

tržno merljivost segmenta (velikost, ku

tržno velikost segmenta

lahko pripravimo ustrezno marketinško akcijo,

tržno dostopnost segmenta; pomembna je zato, ker nam preko tržne mreže pokaže, kdo, 

tržno diferenciranost segmenta;

posamezne sestavine integriranega marketinškega spleta, vezanega na posamezne tržne 

akcije,

tržno operativnost segmenta v ponudbenem, povpraševalnem in nakupnem pogledu. 
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Segmentiranje trga je po mnenju Bunca (2006) ter tudi Dubrovskega (2013, 203) ena izmed 

zelo pomembnih aktivnosti v marketingu, ker je osnovni cilj segmentacije delitev potencialnih 

porabnikov. Za razvoj uspešnega marketinškega pristopa mora tržnik razumeti, kako je trg 

segmentiran in kako se vedenja porabnikov razlikujejo od enega segmenta do drugega. Prav 

marketinških strategij. Segmentacija je osnova za 

razvoj posebnih marketniških programov, ki so usmerjeni k skupinam porabnikov z enakimi 

potrebami in/ali nakupnimi vzorci. Namen segmentacije trga je, da razdeli celoten trg, ki je 

želje neke skupine porabnikov, tako da lahko promovirajo specializirane izdelke ter tako 

zadovoljijo te želje. Alternativni pristop je agregacija trga oziroma masovni marketing, 

pristop, v kate

marketinško segmentacijo se morajo vsi elementi marketinškega spleta skladati. 

Dubrovski 2013, 210):

geografsko (kdo – kje),

demografsko (kdo – po spolu, starosti, poklicnem statusu, izobrazbi, dohodku, psiholoških 

),

kdo – motivi, kdo – potrebe.

segmentih. Organizacija izbere tiste skupine 

uporabnikov, ki jih lahko superiorno zadovolji, torej pozicionira svojo ponudbo tako, da ciljni 

trg zazna njeno edinstvenost in podobo.

2.7 Napake pri pozicioniranju

se pozicioniranje prilagodi posamezni ciljni skupini. Ugotoviti je treba, kaj je za to skupino 

pomembno, kaj so njihovi strahovi, in na podlagi tega pa se iti, katere prednosti se bo

pozicioniralo.

Kotler (2003, 311) v zvezi s pozicioniranjem omenja naslednje napake, katerim se morajo 

podjetja izogniti, in sicer:

prešibko pozicioniranje – nekatera podjetja ugotovijo, da imajo odjemalci zelo nejasno 

predstavo o znamki, saj v tej zn ega;

p – odjemalci imajo o znamki preozko predstavo in se ne zavedajo 

vseh možnosti, ki jim jih podjetje ponuja;

nejasno pozicioniranje – odjemalci imajo nejasno predstavo o znamki zaradi prevelikega 

števila trditev o prednostih izdelka ali pa prepogostega spreminjanja pozicioniranja 

znamke;
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dvomljivo pozicioniranje – o

ceni, proizvajalcu znamke.

2.8 Komuniciranje pri pozicioniranju

Pri pozicioniranju podjetja ali blagovne znamke marketinški pl

ki mora upoštevati ciljno skupino in potrebe, blagovno znamko, koncept, dodano vrednost.

katerimi storitveno podjetje 

roizvodih ter 

storitvah (Kodrin 2010).

Podjetja se morajo zavedati, da je za sodobno trženje podjetja poleg že poznanih instrumentov 

konkurenti in drugimi dejavniki v okolju.

Cilj tržnega komu 2003):

na pravem mestu in

ob

informirati (o novem izdelku/storitvi, o spremembi cene, o delovanju izdelka);

spomniti (na obstoj izdelka).

Cilj komuniciranja je odvisen od tega, kako dobro potencialni kupci poznajo tržnikov izdelek. 

Cilji komuniciranja morajo biti us

fazah življenjskega cikla izdelka.

V poglavju smo obravnavali problematiko segmentiranja in pozicioniranja za odkrivanje 

povpraševanja po izdelkih in izbiranja ciljnega trga, kar bomo v nadaljevanju potrebovali na 

konkretnem primeru izbire primerne strategije za trženje gradbenih panelov na danskem trgu. 

segmentiranje trga odjemalcev. Dotaknili smo se razvoja strategije pozicioniranja, kjer je v 

ospredju obravnava mišljenja potrošnikov.

Pozicioniranje je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da bi v 

podzavesti kupcev, , odjemalcev in porabnikov pridobili ustrezno vidno mesto z 
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do vrednostjo. Poglavje nadalje prikazuje proces tržnega pozicioniranja z ustreznimi 

koraki in izbiranja ciljnega trga.

Na podlagi tega si bom v nadaljevanju skozi postopek strateškega marketinškega 

pozicioniranja na primeru podjetja Trimo iz Trebnjeg

(podobo – imidž) na trgu, kot Trimo želi, da ga zaznavajo njegovi trenutni in potencialni 

javnimi interesi ter spremembami v okolju. To pomeni proces, ki bo na eni strani gradil, 

planiral in udejanjal identiteto, ki bo podjetje pozitivno razlikovala od konkurentov, ter sledil 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA

3.1 Kaj je blagovna znamka

S politiko blagovnih znamk podjetja opredelijo, kakšna bo simbolna oprema njihovih 

svojo generiko, obljubo uporabniku, psihološko pozicijo, razlikovalni status. Z njo se izdelek 

ali storitev opredeli za svoj segment uporabnikov in po njej uporabniki izdelke, storitve ali 

djetja, ki imajo 

blagovno znamko.

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 

prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali 

2003, 444).

Blagovna znamka (angl. brand) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje 

blaga ali storitev drugega podjetja

znamka je opredeljena kot ime, izraz, simbol, oblika,

(American Marketing Association) (Aaker 2002). Namenjena je prepoznavanju izdelka.

D (1999, 72) pa blagovno znamko opredeljuje hkrati kot prednost za porabnika, saj 

mu olajša izbiro in nakup izdelka. Zagotavlja tudi pozitivno diferenci

vni.

Najpomembnejši pogoji, da izdelek pridobi blagovno znamko,

trajna visoka raven kakovosti (povezana z okoljevarstvenimi ukrepi),

takojšnje servisne storitve (pomembna primerjalna prednost za izdelek z blagovno 

znamko),

vstop na trg pred konkurenti (kar ne pomeni, da mora biti podjetje prvo v tehnologiji, 

ampak prvo v zavesti porabnikov).

pred ,

120–121):

privablja zvesto skupino porabnikov,
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pomaga segmentirati trg in pozicionirati izdelke na ciljne trge,

… (Korelc, 

Musulin in Vidmar 2006, 16).

ost. Z uspešno blagovno znamko 

podjetje poskrbi za zveste kupce. Zelo pomembno za prepoznavanje blagovne znamke je tudi 

dobra reklama. Veliko vlogo predstavlja tudi predstavitev blagovne znamke (De Chernatony 

2002, 7).

blagovn

Orange zapisala: »Blagovna znamka je znak ustvarjene percepcije v glavi potrošnika in je 

zato enkratna, neponovljiva, nenadomestljiva, ker obljublja vrednote, na osnovi katerih lahko 

Vrste blagovnih znamk

Individualna in kolektivna znamka. Repas (2007, 78–79) pravi, da so uporabniki 

Znana znamka.

sposobnosti, ampak je povezana tudi z ugledom, ki ga ima znamka. To pomeni, da v

primeru izgube ugleda znamke ta lahko škoduje njenemu imetniku (Repas 2007, 142–143).

Korporacijska in linijska znamka.

blaga, saj je enaka firmi njenega nosilca. Pomeni pa tudi, da so vrednote podjetja enake 

znamke, glede na usmeritev podjetja, medtem ko je linijske znamke težko povezati z 

3.2 Vloga blagovne znamke

Kotler (2003, 444) govori, da je blagovna znamka predvsem obljuba prodajalca, da bo 

e lastnosti, koristi in storitve ter da najboljše blagovne 

znamke posredujejo jamstva za kakovost

pomenov:
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vrednote (pove nekaj o vrednotah proizvajalca),

kulturo (predstavlja neko kulturo),

osebnost (nakaže lahko tudi neko osebnost – zame osebnost 

uporabnika (nakaže nam, kakšen uporabnik kupuje in uporablja izdelek).

Po Kotlerju in Armstrongu (2009, 380) je ustvarjanje vrednosti za odjemalca bistvo vsakega 

posla. Edina vrednost, ki jo podjetje ustvari, je vrednost, ki pride od sedanjega ali prihodnjega 

odjemalca. Odjemalci so edini razlog za gradnjo podjetij, zaposlovanje, sestanke in izvajanje 

poslovnih aktivnosti. Brez odjemalca ni posla. 

Vodje, ki verjamejo, da so odjemalci njihov »profitni center« ionalne 

organizacijske strukture. To pomeni, da je top management na vrhu piramide, pod njimi so

srednji management, front line zaposleni in potem kupci. 

moderne organizacijske strukture. Na vrhu piramide so 

odjemalci; potem so front line zaposleni, k

pod njimi je srednji management, ki oskrbuje »front line zaposlene«, da ti lahko zadovoljujejo 

odjemalce; in na koncu je top management, ki ima vlogo zaposlovanja in oskrbovanja 

srednjega managementa. Za nekatera podjetja predstavlja moderna organizacijska struktura 

zadovoljujemo ali ugajamo, želijo si predvsem, da jih slišimo.

Kljub en

teh dveh terminov. Z izrazom blagovna znamka mislimo na za

ke so kot 

vsi. Ima svoje lastno življenje, ki ji ga dajejo in krepijo n

Dobro poznana znamka pospešuje ponoven nakup, krepi zvestobo odjemalcev, ki so zanjo 

pripravlj

za proizvajalca, ampak tudi za odjemalca. Zaradi znamke odjemalec lažje identificira izdelek, 
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kakovosti

pri nakupu. Znano mu je podjetje, ki je odgovorno za izdelek, olajšane so mu cenovne 

užbena vrednost.

prodor na trg oz. za ustvarjanje blagovne znamke, mora imeti, po mojem mnenju, jasno vizijo 

in cilj. Proizvajalec mora imeti izdelan profil, komu bodo izdelki namenjeni. Ravno iz danega 

razloga mislim, da je treba pred prodorom na trg izvesti raziskavo trga, da dobimo najbolj 

elc, Musulin 

in Vidmar 2006, 31):

Prvo pravilo, je da ni pravil.

Vedite, da blagovne znamke ne pripadajo proizvajalcu, ampak njenim potrošnikom.

Pri svojem delu sprejmite filozofijo » ,«, kajti prodor z lastno 

Bodite pogumni. 

Bodite pripravljeni na napake, ki niso samo stalne spremljevalke uspešnih, ampak pogosto 

tudi vir uspeha. 

Bodite zanimivi, saj

nezanimiva. 

ne bo nikoli postal virtuoz. 

ustvarjajte in pri tem uživajte. 

esar. Izberite si svoj 

Potreben, a ne zadosten pogoj za ust

uspeh.

le velika podjetja in veliki ljudje.

3.3 Dodana vrednost blagovne znamke

Razlika med blagovno znamko in

a navkljub temu predstavlja povsem realen atribut. Dodana vrednost je pogosto emocionalna 

vrednost, ki se izdelku doda preko tržnega spleta (De Chernatony 2002, 11–12).

Osnovna funkcija znamke je (Snoj in Gabrijan 2008, 291–293) razlikovanje izdelkov od 
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jih znamke v menjalnem procesu opravljajo za ponudnika (prodajalca, proizvajalca) in 

povpraševalca (odjemalca).

Osnovne funkcije, ki jih znamka opravlja zlasti za ponudnika, so (Snoj in Gabrijan 2008):

olajšuje eksterno diferenciacijo (profiliranje glede na konkurente);

pomaga ustvariti visoke ovire vstopa novih konkurentov na ciljne trge ponudnika;

olajšuje interno diferenciacijo (profiliranje glede na druge izdelke istega ponudnika);

olajšuje ustvarjanje preferenc pri odjemalcih;

pomaga pri spodbujanju k ponovnim prodajam in k razvijanju zvestobe znamki;

prispeva k ustvarjanju jasnega, primernega in ugodnega imidža ponudnika in njegovih 

izdelkov;

ustvarja možnosti za aktivno politiko cen;

prenaša konkuriranje od cenovnega k necenovnim oblikam;

olajšuje širjenje in poglabljanje asortimenta;

proizvodnji;

pomaga pri uvajanju

spodbuja procese povezovanja proizvajalcev na osnovi integracij in drugih oblik 

poslovnega sodelovanja;

ustvarja manevrski prostor za marketinške aktivnosti.

Vrednost razumemo kot razmerje med zaznano kakovostjo (subjektivno dojemanje izdelka) in 

zaznano ceno (subjektivno dojemanje denarne in nedenarne cene). Najmanj pa je upoštevano, 

prevladujejo zaupanje, zadovoljstvo in lojalnost.

nima. Znamka potemtakem objektivno sploh ne obstaja. Šele s tretjo funkcijo dobi svojo 

podobo, vrednost in pomembno vlogo tako v nakupnih procesih pri odjemalcu kakor tudi pri 
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3.4 Vrednost in imidž blagovne znamke

Vsako podjetje si želi, da bi odjemalci o njegovi znamki mislili vse najboljše oziroma jo 

videli tako, kot so si jo njihovi najodgovornejši zamislili. Prav za to je treba razumeti in 

poznati svet odjemalca, njegov spomin in asociacije.

Identiteta blagovne znamke postaja pomemben sodobe

umestitev znamke in spodbuja bolj strateški pristop k upravljanju blagovnih znamk (De 

Chernatony 2002, 55).

Identiteta znamke opredeljuje, kakšna je znamka v resnici, kako naj bi jo odjemalci videli, 

razumeli in kakšen odnos naj bi z njo izoblikovali. To opredelitev oblikujejo v podjetju. Trdna 

akcije predstavlja svojim odjemalcem, kaj le-ta predstavlja, katere so njene vrednote, kaj

znamka odjemalcu nudi oziroma zagotavlja. Odjemalci tako na podlagi pridobljenih 

informacij o znamki izoblikujejo subjektivno percepcijo–izoblikujejo njen imidž (Snoj in 

Gabrijan 2008, 222).

Na kratko lahko povzamemo, da se identiteta same znamke oblikuje pred njenim imidžem. 

znamko prepoznavno in predstavljajo obljubo znamke. Imidž znamke pa je tisto, kar okolje 

znamke zaznava o njeni identiteti.

Imidž znamke se

ga je treba raziskovati

vzbuja, ko odjemalec pomisli nanjo. Prav na podlagi teh 

lastn

znamke.

Na osnovi vseh sestavin izdelka, ki jih ciljna skupina zaznava, vseh drugih zaznanih 

livov iz okolja,

izdelka (Snoj in Gabrijan 2008, 223):

rtovani imidž izdelka je vnaprej opredeljeni imidž izdelka, ki naj bi si 

ga 

imidž je ciljni imidž in za skupino dajalcev imidža ciljna skupina.

Idealni imidž izdelka je 

znamke se po teoriji ustvari pred njenim imidžem, ki predstavlja rezultat in interpretacijo.
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sprej

signalov, ki jih izraža blagovna znamka, na primer s svojim imenom, vizualnimi simboli, 

in interpretiranja znakov ter pomenov, katerih vir je identiteta blagovne znamke. Imidž 

izgled blagovne 

znamke in ne toliko na njeno bistvo. Identiteta znamke pa podjetje sili, da pogleda blagovno 

znamko tudi pod njeno površino. Tako koncept identitete pomaga blagovnim znamkam 

izgraditi neodvisnost in pomen, medtem ko obsedenost z imidžem vodi v preveliko 

poudarjanje in upravljanje z zunanjim izgledom blagovne znamke ter premalo v ukvarjanje s 

samim bistvom in osnovnim pomenom blagovne znamke (Kapferer 2008).

3.5 Zvestoba blagovni znamki

Zvestoba znamki (Damjan in Možina 2002, 149) je posledica zadovoljstva odjemalcev 

od vrst pripadnosti, zapletena 

verjetnost, da bo odjemalec zamenjal znamko s katero drugo, še posebej takrat, ko ta znamka 

odjemalcev za dejavnost konkurentov zmanjšuje (Aaker 2002, 39).

Možina 2002, 150):

pripadnost oz. zvestoba znamki;

zvestoba znamki na osnovi razlikovanja;

zvestoba znamki, ki je posledica odnosa med odjemalcem in prodajalcem;

zvestoba znamki zaradi prevelikih stroškov menjave znamke;

170):
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Najnižjo stopnjo zvestobe predstavljajo nelojalni oziroma nezvesti kupci, ki so popolnoma 

brezbrižni do blagovnih znamk. Vsako blagovno znamko dojemajo enakovredno in 

V drugo stopnjo sodijo kupci, ki so zadovoljni z izdelkom ali pa vsaj niso nezadovoljni. 

Zelo so dovzetni za ponudbe konkurentov, 

katerim uspe ustvariti vidne koristi. Vseeno jih je težko pridobiti, vsaj dokler nimajo 

nobenega razloga za iskanje zamenjav.

Tretjo stopnjo predstavljajo kupci, ki so prav tako zadovoljni in katerim zamenjava 

blag

jim je treba amke. 

Imenujemo jih »zvesti kupci zaradi stroškov zamenjave blagovne znamke«.

naklonjeni zaradi asociacij, lastnih izkušenj ali pa visoke zaznane kakovosti izdelka. 

Vše

»p

Najvišjo stopnjo predstavljajo »predani uporabniki« blagovne znamke. Ponosni so na 

njeno odkritje in uporabo le-te. Blagovna znamka jim je pomembna zaradi uporabnih 

lastnosti izdelka ali ker odraža njihovo osebnost. Ti uporabniki blagovno znamko 

3.6 Zadovoljstvo porabnikov

Po Dubrovskem (2013) zadovoljstvo odjemalcev vodi k vzpostavljeni zvestobi (privrženosti) 

do izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca. To vzpostavljanje zvestobe pa pomeni 

kategorijo zadrževanje odjemalca (angl. consumer retention), ki ji je treba nameniti najvišjo 

pozornost lce kot pa pridobivati nove.

(kognitivno) vrednotenje izkušenj z izdelkom ali storitvijo. Standardi, ki jih porabnik 

uporablja pri vrednotenju izkušnje, so osnova za presojo izpolnitve obljub, in so lahko osebni 

prakse. Vsi ponudniki izdelkov in storitev si prizadevajo porabnika zadovoljiti tako, da bi se k 

njim – torej bi jim 
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podjetjem, pa se jih verjetno zelo malo strinja o tem, kaj zadovoljstvo (kot koncept) sploh je. 

Obstaja veliko , kot se 

zdi na prvi pogled. 

subjektivne in ohlapne opredelitve, ki jih je zelo težko prevesti v strokovno terminologijo in 

še težje operacionalizirati. Po drugi strani lahko strokovne opredelitve zadovoljstva, ki se 

sklicujejo zgolj na teorijo, izpustijo njegovo subjektivno, doživljajsko komponento.

Dubrovski (1997, 42) prikazuje pomembnost zadovoljenih odjemalcev v naslednjih številkah: 

zadovoljni odjemalec bo o svojem zadovoljstvu povedal do 10 ljudem, ki lahko postanejo 

dejanski potrošniki tega izdelka;

96 % nezadovoljnih odjemalcev se nikoli ne pritoži zaradi neustreznih izdelkov ali 

nevljudnih in neprimernih storitev; do pritožb ne pride, ker odjemalci menijo, da pritožbe 

da jih podjetje tako ali tako ne bo rešilo;

90 % nezadovoljnih odjemalcev ne bo v ali pa se ne bo 

vrnilo k istemu prodajalcu, ta pa nikoli ne bo izvedel zakaj;

vsak nezadovoljen odjemalec bo opisal svoje nezadovoljstvo z nabavljenim izdelkom 

najmanj devetim drugim ljudem;

13 % -im

ljudem.

Zelo podobno tudi Kotler (2003, 479) navaja, da je približno 25 % odjemalcev nezadovoljnih 

z nakupom. Samo 5 % nezadovoljnih odjemalcev se pritoži. Ostalih 95 % ne izrazi svojega 

i. Ali se jim to ne zdi vredno ali pa ne vedo, komu in kako 

se naj pritožijo. Od teh 5 %, ki se pritožijo, jih je samo 50 % zadovoljnih s tem, kako je bil 

nezadovoljni odjemalec se pritoži enajstim ljudem. Raziskave kažejo, da bi v primeru hitre 

rešitve pritožb, ki bi bile rešene v korist odj % odjemalcev še naprej 

kupovalo pri istem podjetju. Kar je najbolj pomembno, pa je ugotovitev, da je stopnja 

zvestobe med temi odjemalci celo višja kot pri tistih, ki niso bili nikoli nezadovoljni.

Zadovoljstvo odjemalca je zelo pomemben dejavnik in vpliva na zvestobo kupca.

Merjenje zadovoljstva odjemalcev je zanimivo zaradi posledic, ki jih od tega imajo podjetja. 

med glavnih razlogov, zakaj se toliko raziskovalcev 

ukvarja z raziskavami o zadovoljstvu odjemalcev.

zanimivo to, da

saj vemo, da velja tako za »uspešne« kot tudi za

»neuspešne« nakupe.
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mnenja, zato se morajo komercialisti zanesti na podatke o prodajnih nihanjih, da bi ocenili 

odzive odjemalcev. Ti podatki nam ne dajejo pravega pogleda na zvestobo odjemalca. Za 

podjetja so zvesti kupci zelo pomembni. Brez njih le stežka uspejo in ravno zaradi tega je 

pomembno meriti zadovoljstvo odjemalcev.

Oliver (1997, 359) tudi ocenjuje, da podjetja % svojih odjemalcev 

v enem letu in to zaradi tega, ker so nezadovoljni.

Hirschman (1970) predlaga, da imajo odjemalci v primeru poslabšanja lastnosti izdelka v 

bistvu na voljo samo dva možna odziva (dve vrsti porabniškega vedenja): da prekinejo odnos 

med njimi in podj

komuniciral,

komunikacija jalova.

Imamo pa še tretji možni izhod,

obravnavamo zvestobo kot odziv, s katerim odjemalec izbere zvestobo (ostane) namesto 

izhoda ali komunikacije. V tem primeru je zvestoba nasprotje izhodu in ni nujno neka 

odjemalci ne prekinejo odnosa (ne pride do izhoda),

komunikacije. Tisti odjemalci, ki so manj zvesti, pa se predvidoma »osvobodijo«, preden so 

Day (1980)

dejansko niti ne opazi. Ti neopaženi vedenjski odzivi zajemajo:

bojkotiranje razreda izdelkov,

bojkotiranje žaljive znamke,

bojkotiranje prodajalca,

zasebne pritožbe (negativna komunikacija od ust do ust),

prizadevanje za pridobitev nadomestila neposredno od prodajalca,

javna pritožba (pisma bralcev, javni bojkot).

Zanimanje za zvestobo med marketinškimi raziskovalci sicer sploh ni novo, saj so se prve 

raziskave zvestobe do znamk pojavile že zelo zgodaj. V enem izmed najpogosteje citiranih 

ut (1978) navajata, 

da prva marketinška raziskava zvestobe do znamk sega v leto 1923, ko je Copeland raziskoval 

še vedno ni enotne in jasne slike o 

zvestobi kot konceptu.
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East (1997) tako opisuje tri dejavnike, ki so pogosto uporabljeni za opredeljevanje odjemalca, 

kupovanje znam

East imenuje vdanost (angl. allegiance).

ospredje postavljajo nove koncepte pri upravljanju blagovnih znamk. Dva koncepta, ki sta 

med seboj povezana, sta vedno bolj aktualna. Gre za koncept identifikacije potrošnikov z 

znamko in koncept percepcije znamke. Oba koncepta sta predstavljena v tem poglavju. 

Spoznali smo, da se pri upravljanju blagovnih znamk v današnjih razmerah ne moremo 

posnema, dohiti in celo nadgradi. Kl

Vsa ta spoznanja bom v nadaljevanju poskušal vklopiti v poglavju o oblikovanju blagovne 

, kako se 

anketiranci identificirajo z znamko in kakšna je njihova percepcija trenutnega položaja 

blagovne znamke gradbenih panelov podjetja Trimo.
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4 DEJAVNOST PROIZVODNJE GRADBENIH PANELOV V PODJETJU TRIMO 

TREBNJE IN IZVOZNA USMERJENOST PODJETJA

4.1 Predstavitev podjetja

proizvajalec jeklenih montažnih zgradb doma in v tujini. Trimo se postavlja z dolgoletno 

segajo v leto 1961. Danes je sodobno organizirano in visoko 

tehnološko usposobljeno podjetje, ki uspešno posluje in svojim kupcem zagotavlja 

funkcionalne in estetsko dovršene izdelke.

razvojem zaposlenih

(Trimo –

v sisteme inoviranja (Trimov inovativni proces – Trimove izboljšave procesov/ proizvodov, 

nora ideja, koš idej, CSI – Celovita skrb za imetje); stalnim izboljševanjem in generiranjem 

razvojnih idej; vodenjem sistemov kakovosti (standardi ISO, OHSAS, HACCP); 

spremljanjem mnenj in merjenjem zadovoljstva vseh deležnikov in ocenjevanjem po modelu 

Rusijo in Veliko Brit

prodajnih ciljev so v tujini ustanovili podjetja, svoja predstavništva in mrežo zastopnikov, s 

katerimi so neposredno prisotni na sedemindvajsetih trgih. Proizvodna podjetja imajo v 

Sloveniji, Srbiji, Rusiji in Združenih arabskih emiratih.

Glede na slovenske razmere je podjetje dosegalo dokaj dobre poslovne 

rezultate, vse do leta 2012 so poslovali pozitivno, le v letu 2012 se je trend uspešnosti 

poslovanja obrnil navzdol.

Preglednica 1: Pomembnejši podatki o poslovanju

Kazalec Rezultat v letu 2012

Skupni prihodki 96.277.977 EUR

Poslovni izid iz poslovanja –10.258.600 EUR

Skupni kapital 44.228.921 EUR

Število zaposlenih 458

Vir: Trimo 2013a.

inovacijam in nenehno spodbujajo nove rešitve. Poudarek dajejo kupcem. Za njih ne gradijo 

samo objektov. Za njih ustvarjajo vrednost. Skupaj z njimi se trudijo najti primerno in 
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izbira za vse kupce celovitih rešitev.

materialov in volumnov ter zahtev

celovite rešitve. Vizija, kateri sledijo v podjetju, je »Postati vodilni evropski ponudnik 

V podjetju zagotavljajo originalne in celovite rešitve na

jeklenih montažnih zgradb,

streh in fasad,

trajnostnih rešitev,

jeklenih konstrukcij,

modularne enote in

-izolativnih sistemov.

V Trimu imajo lasten razvoj, oddelek za projektiranje, lastno proizvodnjo, montažo in servis. 

Tako lahko 

od idejne zasnove do dovršenega objekta.

Jeklene montažne zgradbe: Jeklene montažne zgradbe zagotavljajo z jeklenimi 

konstrukcijami ter s strehami in fasadami. Gradijo trgovske, poslovne, industrijske, 

športne in kulturne zgradbe ter zgradbe prestižnega pomena.

nim 

fasadnim sistemom Qbiss by Trimo, ognjevarnimi strešnimi in fasadnimi paneli 

Trimoterm ter gradbeni rimo je inovativen modularni 

panele Trimoterm z izolacijskim polnilom iz mineralne volne pa odlikujejo vsestranska 

uporabn

estetski videz. Primerni so za oblaganje streh in fasad in nudijo kakovostno rešitev za vse 

vrste objektov.

Trajnostne rešitve: Inovativno razmišljanje s poudarkom na odgovornosti do okolja in 

trajnostni razvoj sta temeljni vodili delovanja. Zato v Trimu skrbijo za okolju prijazne 

proizvode in tehnologije, ki zagotavljajo zdravo prihodnost našega okolja in naših 

prihodnjih generacij. Družino Trimo EcoSolutions sestavljajo fotonapetostni strešni 

EcoEnergy.

projektantom veliko 

svobode. Jeklene konstrukcije Trimo lahko uporabljamo kot jeklene konstrukcije 

montažnih objektov, za tehnološke podeste in pri konstrukciji ogrodij strojev in naprav, 

dvigal, mostov ter za razne podkonstrukcije streh, predelnih sten in stropov.
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Program Trimovih modularnih enot obsega bivalne, pisarniške, izobraževalne, 

telekomunikacijske in sanitarne enote, vojaška in delavska naselja ter centre za ravnanje z 

odpadki.

-izolativni sistemi: Program obsega panele za protihrupne ograje, predelne stene 

ter panele za strehe in fasade.

4.2 Položaj podjetja Trimo na trgu

Da bi podjetje lahko uspešno tržilo, mora poznati trge, na katerih posluje, in trženjske 

priložnosti, ki jih takšen trg nudi. Ker podjetje deluje in se razvija ob pogojih dol

okolja, je razumljivo, da je njegov sestavni del. To skupaj pomeni, da je odvisno od okolja in 

se izvede na osnovi pridobljenih podatkov. Lahko uporabimo 

geografske osnove (regija, urbano/neurbano naselje ...),

demografske osnove (starost, spol, dohodek, faza v življenjskem ciklu ...),

vedenjske osnove (iskanje koristi, stopnja uporabe, stopnja lojalnosti ...),

psihografske osnove (življenjski stil, vrednote, osebnost ...).

Rezultat študije segmentacije trga:

podrobnejši opis posameznega segmenta,

v vsakem segmentu opredelitev priljubljenih (preferiranih) blagovnih znamk.

4.2.1 Makro in mikro okolje podjetja

Podjetje mora iskati svoje priložnosti in morebitne ovire v makro okolju. Uspešna so tista 

podjetja, v katerih znajo prepoznavati nezadovoljene potrebe in trende v makro okolju in se z 

okolju podjetja deluje šest poglavitnih silnic (demografsko, gospodarsko, naravno, tehnološko, 

-pravno in kulturno okolje), na katere je težko vplivati, zato jih mora podjetje 

spremljati (Kotler 2003, 151–

odvisna od trenutnih dohodkov, cen, prihodkov, dolgov in dosegljivih posojil (Kotler 2003,
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anstvenih izboljšav 

ka in transport (Kotler 2003,

162).

Splošna ocena poznavalcev gospodarskih razmer je, da splošno stanje slovenskega 

, ne najde poti iz krize. Vse bolj se 

tudi nekatere izjeme, katerih kazalci prikazujejo dobre poslovne rezultate. Eno izmed takšnih 

podjetij je tudi podjetje Trimo, ki uspešno prodaja svoje proizvode kljub krizi tudi na 

svetovnih trgih. To pa uspevaj

4.2.2 Segmentacija trga

Bolj ko poznamo kupca, lažje zadovoljimo njegove potrebe. Segmentacija kupcev omogo

analitiku ugotoviti, katera skupina kupcev je trenutno najbolj donosna in kateri so potencialni 

perspektivni kupci. Namesto da podjetje ponuja svoje izdelke na celotnem trgu, je zanj 

pogosto ugodnejše, da ugotovi tiste delne trge (tržne segmente), ki jih lahko uspešno 

zadovolji. Zato sestavljajo jedro vsake trženjske strategije segmentacija trga, izbira ciljnih 

trgov na podlagi segmentiranja in pozicioniranje ponudbe za izb

2002, 80).

Na kratko povedano: Kupci podjetja Trimo so podjetja, kjer govorimo o medorganizacijskem 

trženju,

predvsem podjetja.

4.2.3 SWOT analiza

analize lahko analiziramo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 

nevarnosti, ki jih ima nek izdelek ali celotno podjetje. Priložnosti in nevarnosti izhajajo iz 

okolja, v katerem podjetje deluje. Vsak izdelek, tako tudi izdelki podjetja Trimo Trebnje, ima 

svoje prednosti in pomanjkljivosti. V naslednji tabeli predstavljam SWOT analizo izdelkov, 

izdelanih v podjetju. SWOT analiza je izdelana

Trimo, ki so sicer tudi javno dostopna na svetovnem spletu, ter na podlagi izkušenj, ki sem jih

spoznal vse pozitivne in pa seveda tudi negativne plati obravnavanega podjetja. Pri tem pa 
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moramo na žalost upoštevati tudi trenutno splošno negativno gospodarsko situacijo v 

Sloveniji, ki dodobra vpliva tudi na položaj in poslovanje podjetja. O

Preglednica 2: SWOT analiza proizvodnega programa Trimo Trebnje

Prednosti Slabosti

visoka stopnja kakovosti;

-tehnoloških 
vidikov proizvodnje;

fleksibilnost;

interna logistika in infrastruktura;

hitra odzivnost 

inovativnost.

gospodarno razporejanje vseh virov;

razvoj novih, tržno uspešnih proizvodov;

nižji stroški vgradnih materialov;

obvladovanje stroškov;

draga distribucija;

ce.

Priložnosti Nevarnosti

iskanje tržnih niš in novih tržnih 
možnosti;

osvajanje novih trgov.

konkurenca (nižji stroški);

konkurenca uvoženih izdelkov podobne 
izdelave;

pomanjkanje ustreznih visoko 
usposobljenih strokovnih kadrov.

Po opravljeni SWOT analizi ima proizvodni in prodajni program še vedno zelo velike 

na katero ima podjetje zelo majhen vpliv, predstavlja pomanjkanje ustreznih kadrov, zato je 

zaposlene delavce treba nenehno dodatno stimulirati.

4.2.4 Analiza konkurence

cene, kupci pa obratno, zato je konkurenca sestavni del trga. Zgodovinsko gledano, se novi 

konkurenci spreminjajo

države postaja konkurenca nepopolna. Pojavljajo se monopolne cene ter koncentracija in 

anja 

vpliva na tržno ceno, govorimo o nepopolni konkurenci. Kadar imamo enega proizvajalca 
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,

, je to že digapol.

Tržni uspeh podjetja je odvisen od lastnih poslovnih sposobnosti in seveda tudi od 

primerjamo vse sestavine trženjskega spleta, poleg tega pa je treba

treba podatke o 

velikosti konkurentov, kapitalski

Pri analizi prednosti in slabosti se je treba posvetit

cenovnemu vodji ali vsaj trem najuspešnejšim podjetjem v izbranem segmentu. Dobro je 

poznati razloge, zakaj potrošniki kupujejo pri njih. Poleg uspešnih podjetij je dobro poznati 

tudi razloge neuspeha slabših podjetij. Možnosti preživetja majhnega podjetja so bistveno 

Ekonomsko šibka, majhna podjetja le težko zdržijo ostro 

cenovno konkurenco (Carson 1995, 223).

Podjetje Trimo se glede na veliko konkurenco še vedno dobro drži na trgu, saj stranke/kupci 

veliko dajo na kakovostne, po vseh evropskih standardih narejene izdelke. Prednost podjetij,

delajo velike serije proizvodov.

4.2.5 Pozicioniranje podjetja/proizvodov

Tako kot vsako drugo podjetje

trženja izdelkov pod imenom podjetja nekoliko lažja, kot pa bi bila v primeru, da bi bilo to 

treba o tem, kakšne izdelke ponuditi 

kadrovska struktura podjetja neprimerljiva s tujimi velikimi podjetji. Zato se je podjetje 

moralo pri m

ka struktura 

primerna tudi za neke obširnejše raziskave trga.
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4.3 Preboj podjetja Trimo na tuje trge

Ko govorimo o globalizaciji v kontekstu podjetja, je glavno vprašanje, v kakšni meri se 

globalno podjetje razlikuje od multinacionalnega in kako je prišlo do spremembe iz enega v 

multinacionalnega podjetja na povezano globalno firmo precej jasen v teoriji, medtem ko v 

praksi še vedno obstaja precejšnja raznolikost v strukturi in organizacijski obliki. Kljub temu 

je s procesom globalizacije vedno težje govoriti o japonskem, britanskem ali francoskem 

podjetju. Zavezništva in druga razmerja med podjetji so zameglila korporacijske meje in s 

funkcionalnega vidika na podjetje ni ve treba gledati kot na prostorsko omejeno, tako da se 

nacionalnih meja.

Zakaj pa je internacionalizacija podjetja Trimo sploh pomembna? Predvsem zaradi tega, ker 

je trenutna gospodarska situacija taka, da je to nujno za preživetje na trgu. Kakšno pa je sploh 

stanje na trgu gradbeništva?

2011 proti koncu leta zaradi napovedi nove recesije in s tem povezanega odlaganja investicij 

zopet znašlo v fazi stagnacije oziroma nadaljnjega padca. 

Slika 1: Letna rast trga gradbeništva v Evropi

Vir: Trimo 2013a.

ih Evrope v 

gradnje še višji, in sicer 3,1 odstotka. Skupaj z letom 2011 je bilo tako evropsko gradbeništvo 

v recesiji štiri leta. Podobno stanje pa se je nadaljevalo tudi v letu 2012 in je trajalo tudi v letu 
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2010. Iz naslednjega grafikona je jasno razvidno, zakaj se mora podjetje podajati na tuje trge, 

vidimo, da 

Sicer podjetje Trimo

razvidno tudi iz grafikona spodaj.

Slika 2

Vir: Trimo 2013a.

inovativno -

kompetentnih in usposobljenih zaposlenih, stimulativno delovno okolje in vzdušje. Združuje 

. Mnogi zaposleni v Trimu 

delujejo na globalnih projektih in vodijo procese, ki so pomembni za celotno poslovno 

Trimovo poslanstvo je, da razvija tehnologijo v korist drugih ljudi in želi prispevati k 

sodobnemu življenju vseh. Podjetje Trimo nudi inovativno okolje, v katerem zaposlene 

motivira, navdušenje nad tehnologijo in kar lahko tehnologija stori za kakovost življenja.

,

zaposlitvenih spletnih straneh in specializiranih spletnih straneh. V podjetju spodbujajo 

ov in prijateljev. 

izbiranjem jih zanima predvsem dvoje: kakšne izkušnje in znanja lahko nekdo prinese v 

nu dela v oddelku oziroma v 

podjetju. V ljudeh mora biti prisotna želja po zmagi in spremembah.
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bistre glave. Verjamejo, da so eni najpomembnejših pogojev za ustvarjalno strast stalni izzivi 

Nagrade za zavzeto delo so prav tako pomemben element, ki vpliva na zadovoljstvo delavcev 

in s tem na uspešnost celega podjetja. Vsa delovna mesta v Trimu so sistemizirana, osnovne 

in u

zaposlenim. Spodbujajo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, zato 

jo številna skupna 

izobraževanja. Zaposleni lahko v podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k 

nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Zato spodbujajo usposabljanje na delovnem 

i redno delo in stalne izboljšave. 

Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori. V Trimu menijo, da je 

opravljajo v skladu s svojimi zmožnostmi in željami. Pri tem jih spodbujajo bolj izkušeni in 

jim pomagajo pri njihovem razvoju. Zato imajo v Trimu precej notranjega izobraževanja, kjer 

tudi spodbujajo izobraževalce, da delijo svoje znanje svojim kolegom tudi izven slovenskih 

meja.

V podjetju izvajajo številna izobraževanja. Vodje oddelkov, ki izvajajo osebne razvojne 

razgovore, skupaj z vodji sektorjev, pripravijo predlog plana vsebine izobraževanja. Predlog 

mora biti oddan v kadrovsko službo pred procesom planiranja poslovanja za naslednje leto 

(budget). Kadrovska služba vsako leto planira sredstva, namenjena za izobraževanje in 

usposabljanje. Osnova planiranja sredstev so razvojne usmeritve družbe Trimo, njene 

strategije in cilji ter vsebine, ki jih predlagajo vodje sektorjev. Plan sredstev se potrdi v

procesu budgeta. Na podlagi potrjenega budgeta kadrovska služba pripravi vsebinski plan 

izobraževanja in ga posreduje vodjem sektorjev do konca leta za naslednje leto.

e

seveda usmerjen v to, kako hitreje predstaviti izdelek kupcem, kako izdelati zanesljiv izdelek, 

ki hkrati varuje okolje in uporabnikom zagotavlja ugodje. Razvojna moda Trimovih izdelkov 

je iz leto v leto naprednejša. Današnji izdelki so v primerjavi s tistimi pred leti cenejši in 
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zaobljeni, prefinjenih oblik in lepi na pogled. Pro

Prva faza je faza razvoja konceptov, razvoj modela in grob poslovni plan, druga faza je razvoj 

in ocena prototipov, tretja faz

tudi testira. Zadnja faza je vzpostavitev proizvodne linije, testnih postopkov in izdelana mora 

biti produktna literatura. V tej fazi poteka tudi formalna predaja izdelka in razvoja v 

proizvodnjo.

Globalizacija od podjetij zahteva veliko iznajdljivost in fleksibilnost, kar pomeni, da se 

morajo zelo hitro poiskati v novem okolju in nanj prilagoditi. Podjetja vedno delujejo po 

globalno podjetje, je prav tako moralo razviti svoj sistem podpiranja in vodenja podjetja. 

spremljanje uspešnosti svojih tovarn.

Da pa bi cilje v resnici tudi dosegli, je potrebno sprotno spremljanje pokazateljev in reagiranje 

na odstopanja. Trimov sistem je torej zastavljen na PDCA krogu. S tem zagotavljajo, da so 

vedno na pravi poti in da se stalno izboljšujejo.

iz prakse kalili tudi interni svetovalci. Ti so spoznavali orodja vitke proizvodnje, jih 

preizkušali v praksi in prilagajali okolju. V preteklosti so v podjetju postavljali cilje na osnovi 

%, so si ga 

za naslednje leto postavili za 5–7 % višje. Vendar pa so opazili, da jih primerljiva podjetja v 

saj te

hitreje opaziš, kje v procesih se pojavljajo izgube. Da bi izgube lahko prepoznali in kasneje 

odpravljali, pa je potreben tudi stalen razvoj kadrov. Zavedati se moramo svojih sposobnosti 

in pomanjkljivosti, da bi lahko izpopolnili svoja znanja – tako na nivoju vodij kot proizvodnih 

trenutno najboljšo prakso, saj s tem spodbujamo potrebo po nenehnem napredku in razvoju. 

dobrih praks) lahko hitrejši od konkurence. Vse zgoraj navedeno, tako glede ciljev kot glede 

razvoja kompetentnega kadra, pa nas samo 
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ne bomo stalno spremljali, kje se trenutno nahajamo. Zaradi tega so prav izbrani pokazatelji 

, kje smo glede na zastavljeni cilj, prav tako pa tudi pri 

postavljanju korektivnih ukrepov in prioritet dela.

Njihov ugled je bistvenega pomena za razvoj podjetja, ker je uspeh odvisen od tega, da držijo 

obljube – in da živijo svoje vrednote. Izdelki so inovativni in kakovostni, izdelujejo jih v 

primernih pogojih, so odgovorno podjetje v lokalnih skupnostih, kjer poslujejo. Od ugleda je 

tudi odvisno, za kakšnega delodajalca veljajo, tako med sedanjimi zaposlenimi kot tudi med 

tistimi, ki jih želijo privabiti. Trimovi zaposleni po vsem svetu prihajajo v položaje, kjer 

morajo sprejem

zaposleni po

Ker živimo v gl

moramo ustanavljati prodajna in proizvodna podjetja po vsem svetu, tudi v državah z 

razvoj iz

upoštevanju zaposlenih, na katere ta sprememba vpliva:

Trimo želi ob preselitvi proizvodnje ohraniti enake okoljske standarde,

Trimo želi ob preselitvi/preoblikovanju ali v prime

ohraniti sposobne zaposlene.

4.3.1 Cilji preboja na tuje trge

rast ravni blaginje in socialne varnosti v državi. To izraža dejstvo, da morajo slovenska 

arodnem okolju. V majhnem 

posameznih panog, ki je osnova za razvoj gospodarstva in podjetij.

V Skupini Trimo so se spremenjenim gospodarskim in tržnim razmeram prilagodili z ukrepi 

razmerah. Tako so še okrepili prodajne aktivnosti in optimizirali poslovne procese. Prav tako 

so ciljno trženje intenzivneje usmerili na trge in v gospodarske panoge, ki jih je gospodarska 



42

prihodnost gradbeništva v trajnostni gradnji, zato 

V T

Globalizacija in liberalizacija mednarodne menjave sta bistvena dejavnika, ki silita razvite in 

nerazvite države v internacionalizacijo poslovanja. Pri vstopu na tuje trge imajo podjetja na 

franšizinga, partnerstva in podobno pa vse do raznih oblik naložbenega poslovanja. Podjetje 

prilagajati spremembam na trgu.

in aktivno obliko nastopa na tujih trgih, zato 

internacionalizacije.

V nadaljevanju povzemamo prednosti in slabosti internacionalizacije podjetij po Carsonu

(1995, 37–39). Razlikujemo pet vrst koristi, ki jih imajo lahko podjetja od internacionalizacije 

poslovanja, in sicer:

ti razpolaganja z vmesnimi 

nestabilnemu pogajalskemu položaju se podjetje lahko izogne s prevzemom ali združitvijo;

dnosti transakcije je za 

podje

boju;

z internacionalizacijo poslovanja se podjetja lahko izognejo raznim negativnim vladnim 

Slabosti, ki izhajajo iz internacionalizacije, so:

razpršenost trgov;

zaradi geografske oddaljenosti rastejo stroški komuniciranja;

trg;

administrativni stroški delovanja notranjega trga.

Za vstop na tuje trge ni idealne poti

tveganja, politiko podjetja, stabilnost trga, na katerega vstopa, politiko države gostiteljice do

tujih podjetij, vladne ukrepe ipd. Na izbor primerne strategije vstopa na tuje trge vplivajo: 
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hitrost želenega vstopa, posredni in neposredni stroški vstopa, fleksibilnost vstopa, tveganja, 

profitni motivi (Dubrovski 2013).

Izbira primerne strategije vstopa na tuje trge predstavlja za številna podjetja osnovno in 

omeji svoj vpliv pri razvoju izdelka, promociji 

in ceni. Nasprotno ima pri neposrednih tujih investicijah velik vpliv na omenjene dejavnike, 

vendar hkrati narastejo tudi stroški in tveganja. Posredni in neposredni izvoz predstavlja za 

podjetje nižjo stopnjo tveganja, po drugi strani pa tudi nižjo obvladljivost trga (Dubrovski 

2013).

trgov oziroma za internacionalizacijo svojega poslovanja. Na osnovi faz rasti življenjskega 

cikla zunanjetrgovinske mreže podjetja, ki jih je podjetje že prešlo, in faze, v kateri se 

podjetje nahaja, ter analize posameznih strategij rasti, ki jih je podjetje uporabilo in jih 

uporablja, menim, da je izbrana strategija rasti z diverzifikacijo poslovanja skozi 

internacionalizacijo zunanjetrgovinske mreže podjetja pravilna in 

razvoj podjetja ter zunanjetrgovinske mreže.

zunanjetrgovinske mreže v prihodnosti, zlasti zaradi dejstva, da je podjetje trgovska družba in 

s tem v precejšnji meri odvisno od svojih dobaviteljev in kupcev. Z diverzifikacijo poslovanja 

ških 

dobaviteljev na eni strani in novih strateških kupcev na drugi. Z uvajanjem novih proizvodov, 

iš. Po postavitvi celotne 

trgovinske mreže pa se bo na nosilnem segmentu strešnih in fasadnih panelov nadaljevala 

trgih.

4.3.2 Dejavniki izbire tujega trga – primer Danske

okolju nam ponazorijo že najpomembnejši makroekonomski kazalniki. Za tržnika je še 

oritve. 

-zakonodajnega 

okolja. Sociokulturno okolje kot mehka razsežnost trženja pomeni obvladovanje razlik v 

vrednotah, veri, jeziku, materialni kulturi. Tehnološko okolje – tehnološki napredek je motor 
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rav

ki so jim geografsko blizu ali pa so jim podobna po kulturnem vzorcu. Podjetja morajo 

oblikovati na osnovi naslednjih dejavnikov (Ješovnik 2001, 97):

potrebna je jasna opredelitev ciljev raziskovanja;

ov informacij na terenu in »za mizo«;

i trg, potrebne modifikacije izdelka za tuji trg (kakšni 

bodo stroški prilagajanja), razvitost trženjske strukture podjetja v tujini (lastna prodajna mesta, 

poprodajni servis), prodajni potencial in tržni delež podjetja na tujem trgu, raven tržne 

podpore v tujini (lastne proizvodne enote v tujini, zastopniki/predstavniki, informiranost 

porabnikov ...), stopnja pokritja na izbranem trgu, imidž podjetja ter raven prepoznavnosti 

blagovne znamke podjetja (Jurše 2006).

Meril za segmentiranje je veliko. Najbolj splošna so geografska, demografska in psihografska 

ponudbe. Z vidika mednarodnega trženja so najbolj merljiva in dostopna naslednja merila:

geografski dejavniki,

jezik,

p

demografski dejavniki,

ekonomski dejavniki,

struktura panoge,

tehnologija,

sociološki dejavniki,

vera,

izobrazba.

neki državi, zato je oc

mednarodni, dostopni kazalniki, npr. BERI-Index (Business Environment Risk Intelligence 

okolja 

–44).
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Euromoneyjev kazalnik tveganja držav (Country risk assess

30. mesto med 184 državami, kar je nekje v sredini ostalih primerljivih držav. Najbolj 

Luksemburg, Norveška, Švica, Švedska, Irska, ZDA, 

Nizozemska, Finska, Avstrija. Torej po tem dejavniku Danska velja za primerno državo.

kakšen je vladni sistem,

ali je ideološko naravnana,

kakšno je poseganje vlade v poslovanje podjetij,

kakšen je odnos države do tujih podjetij in investicij.

gospodarstvo. Dansko predstavljajo za zgled prožnega in varnega zaposlovanja, tako da 

govori vse to v prid Danski.

mednarodnem poslovanju nas zanima predvsem:

kakšne so carinske in necarinske omejitve za uvoz in izvoz,

ja,

kaj predpisuje Zakon o zaposlovanju tujcev,

kakšne so omejitve neposrednih naložb,

kakšni so sporazumi, ki so sklenjeni z našo državo ali z EU.

,

državama.

i pa so tudi pravni sistemi v mednarodnem poslovanju:

anglosaško pravo (common law)

srednjeevropsko pravo (code law) zapisan pravni red;

islamsko pravo, ki ga spoštujejo vse islamske države, temelji na interpretaciji Korana.

kazensko pravo. Mednarodnega tržnika zanima predvsem trgovinsko pravo. Pravne razlike se 

zmanjšujejo z raznimi konvencijami, sporazumi v okviru WTO, OZN, EU, kot npr. ekologija, 

vendar so še vedno precej 2003, 45–48).

-ja, OZN-a kot tudi EU-ja.
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Osnovna strategija podjetja

vidikov – s seboj prinašajo tveganje in stroške, oboje pa neposredno vpliva na poslovne 

mednarodno poslovanje, temeljito premišljeni ter dobro

to je velikokrat vzrok težav. 

za izdelavo dobrih izdelkov ali nudenje storitev – tega je v mnogih malih in srednje velikih 

– problemi nastanejo v povezavi z znanji, ki so potrebna za temeljito 

analiz

poslovnih funkcij podjetja.

sam ali preko lokalnega partnerja. Oba 

na tuje trge, razlikuje predvsem po tem, ali gre za storitvena ali 

proizvodna podjetja. Veliko preprosteje je internacionalizirati poslovanje proizvodnim 

podjetjem; ta praviloma preselijo proizvodnjo na trge z nižjimi stroški, oddelek za raziskave 

in razv

Internacionalizacijo storitvenih podjetij je praviloma težje izvesti predvsem zato, ker je treba 

prenesti know-how iz ene države v drugo prek dolgotrajnih izobraževalnih procesov (Jordan

2009).

Internacionalizacija poslovanja je zahteven proces, ki ga spremlja veliko pasti. Vendar je 

nagrada za uspešen prodor na tuji trg velika in je vredno poizkusiti. Najpogostejši razlog za 

širitev poslovanja v tujino je širjenje prodaje in s tem ohranjanje visoke stopnje rasti podjetja. 

internacionalizacijo je dostop do i

trgu. Kot mednarodni igralec podjetje pridobi boljši pogajalski položaj pri nastopu do lokalnih 

oblasti. Z uspešno širitvijo na mednarodne trge pa se porazdelijo tudi tveganja poslovanja 

(Jordan 2009).

i

tvegani, sodijo izvoz, prodaja licence, franšiza in pogodbena proizvodnja ali servisiranje. Bolj 

i trg so ustanovitev novih podjetij, mešana podjetja, združitve, 

(Jordan 2009).
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ciljni državi

države in regije. Kazalniki, ki nam veliko povedo o ekonomskem okolju neke države, so 

–34):

rast oz. gibanje BDP,

struktura BDP,

stopnja nezaposlenosti,

delež izvoza v BDP,

stopnja inflacije,

naravna bogastva, naravno okolje: voda, nafta, gozdovi, rude.

j dosti, ker je odvisen ne le od 

gospodarske aktivnosti, ampak tudi od velikosti države, BDP na prebivalca pa je prvi, že 

zgovoren in mednarodno primerljiv podatek. Dopolnimo ga z rastjo BDP v nekaj letih. 

Kakšen delež obsegajo storitve, industrija in kmetijstvo v njegovi strukturi. Visok delež 

storitev (nad 2/3) in skorajda zanemarljiv odstotek (2–3 %

desetodstotna brezposelnost ni 

redkost tudi v razvitih državah. P sta,

kako in koliko država posluje s tujino.

visoka vrednost BDP,

visoka poraba na prebivalca,

nizka stopnja rasti prebivalstva,

majhen delež zaposlenih v primarnem sektorju,

razvit sektor storitev,

raznovrstnost proizvodnje,

presežna ponudba izdelkov in storitev,

razpoložljiv investicijski kapital,

razvita tehnologija in velika vlaganja v raziskave in razvoj,

dostopni viri energije po nizki in enotni ceni.

Sami kazalniki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Na tem mestu samo toliko, da 

ugotavljamo, da so ti kazalniki za dansko gospodarstvo zelo ugodni.

Temu lahko dodamo še trend staranja prebivalstva in manjših gospodinjstev. Presežna 

ponudba je povezana tudi z manjšo lojalnostjo blagovnim znamkam, ki imajo vedno krajšo 

življenjsko dobo.
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Poleg makrokazalnikov tržnika nadalje zanima, kako razširjeni in dostopni so mediji, kako 

delujejo razni inštituti, patentni uradi, kakšni sejmi in razstave se prirejajo, ali so na razpolago 

špediterji in kakšna je prometna struktura.

tujem trgu. Vnaprej moramo 

tujem okolju, preverimo, ali obstaja vladna agencija za zavarovanje in financiranje 

mednarodnih poslov (podobno kot banka SID v Sloveniji). Meddržavni sporazumi o 

medsebojnem spodbujanju investicij bi nam lahko pomagali

Posebna merila, ki so težje merljiva in manj dostopna, vendar pa so v konkretnem primeru 

97–111). Glede na bližino in evropsko usmerjenost Danske pri internacionalizaciji na danske 

izkoristilo. Izbrani segmenti/trgi morajo biti:

zadosti veliki,

imajo možnost nadaljnje rasti,

niso zasedeni s strani tekmecev,

imajo potrebe, ki jih podjetje lahko pokrije.

Primerne segmente izdelkov bomo predstavili v nadaljevanju.

e oblike nastopa na tujih trgih. V nadaljevanju 

Danske, kot ciljne države izvoza Trimovih panelov.

pa na tuje trge. Pri tem 

v organizaciji, naložbah in proizvodnji. 

i organizacijami in podjetji za upravljanje izvoza 

(Kotler 2003, 416).

Posredni izvoz

trge, saj ne zahteva poglobljenega znanja o tuji državi. Za nekatera manjša podjetja 

predstavlja posredni izvoz edino razpoložljivo pot na tuje trge.
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lastnih izvoznih oddelkov, podružnic v tujini in podobno.

Z neposrednim izvozom odgovorni v podjetju pridobivajo mednarodne marketinške izkušnje 

naštetim poslovnim operacijam: transportu, carinskim postopkom, iskanju distributerjev, 

gentov, poprodajnim 

aktivnostim itn.

državi. Distributerji igrajo pomembno vlogo pri vstopnih strategijah, še posebno na zelo 

problemi. Podobno kot vse predhodno opisane oblike tudi ta oblika izvoza predstavlja 

razlikuje v tem, da skrbi za vse prodajne in poprodajne aktivnosti, ima zaloge 

prodaje in podobno. Pomanjkljivosti, ki izhajajo iz te relacije, so, da je pogodbo o 

sodelovanju težje prekiniti, ker distributer investira 

novih proizvodov; pojavijo se lahko nesoglasja o višini marketinških izdatkov; prav tako pa 

lahko v primeru, da oceni izdel
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5 K JE PONUDBE GRADBENIH PANELOV NA 

TRGU DANSKE

5.1

Kraljevina Danska (krajše le Danska) je najstarejša in najmanjša nordijska država, ki se 

nahaja v Skandinaviji v severni Evropi na polotoku vzhodno od Baltskega morja in 

katero meji tudi po kopnem, in Poljske, poleg teh pa še ozemlja na Grenlandiji in Ferskih 

otokih, ki s

je naseljena. Danska je izrazito položna dežela. Najvišji vrh je Ejer Bavnehoj s 173 metri

nadmorske višine. Najdaljša reka je Gudena (Izvozno okno 2013).

Med osmim in enajstim stoletjem je bila Danska tako kot Norveška in Švedska znana 

predvsem po Vikingih, ki so na svojih bojnih pohodih osvajali in napadali ozemlja ter trgovali 

po vsej Evropi. Današnji Danci se ponašajo s svojo socialno državo in sistemom socialne 

sakogar.

Danska obsega polotok Jutlandijo (Jylland) in kakih 400 poimenovanih otokov. Poseljenih jih 

na industrija, kovinski 

izdelki, elektronska in transportna oprema, pivo ter papirna in lesna industrija. Pomembna 

gospodarska dejavnost je tudi turizem (Izvozno okno 2013).

Danska je ena izmed gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, z moderno in stabilno

visokem nivoju. V javnem sektorju dela tretjina zaposlenih, 44 % odraslih pa koristi katero 

velika javna poraba in 

brezposelnost.

Zaradi milega podnebja in ilovnatih tal so na Danskem ugodne možnosti za kmetijstvo. 

zaokroženih posestev, izvira iz 18. stoletja. O

Vasi so zaradi trgovin, obrtnih delavnic in ne nazadnje zaradi gostiln, imenovanih kro, 

srednjega veka, kakr

desetletij med najpomembnejšimi izvoznicami kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v 

Danska ima 2.41 milijona hektarja njiv in trajnih nasadov ter 323.000 hektarov travnikov in 
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krmnih rastlin.

esa, krompir in krmne rastline. 

Kmetijstvu sledi ribištvo, tako da je danes Danska najpomembnejša ribiška država v EU. 

Atlantskem oceanu okrog Ferskih otokov, okrog Grenlandije in v Barentsovem morju. Lovijo 

predvsem polenovke, slanike, sardelice, belice in jegulje. Letni ulov znaša 2,04 milijona ton. 

Esbjerg, Hanstholm, Hirtshals, Skagen in Frederikshavn 

(Izvozno okno 2013).

Danska ima tudi 452.000 ha gozdov, majhen del je listavcev, prevladujejo umetni nasadi 

iglavcev. 

Kmeti % BDP in zaposluje približno 2,5 % prebivalstva. Kljub 

temu pa je Danska postala ena izmed glavnih izvoznikov kmetijskih proizvodov. Dve tretjini 

% prihodkov iz kmetijstva ustvari 

težke industrije. Ima pa 

država dovolj rezerv nafte in plina. Danska je vodilni svetovni proizvajalec vetrnih turbin, 85 %

biotehnologija. Industrijski sektor ustvari preko 20 % BDP (Izvozno okno 2013).

Ker na Danskem ni pomembnih rud in surovin, se je industrija oprla na predelavo kmetijskih 

pohištva porcelana, kemikalij ter elektronskih naprav. Izjemno pomemben je tudi turizem. 

obali Sjellanda, s

Billundu.

Država ima dobro razvito cestno omrežje – 71.420 km cest, od tega 786 km avtocest. Imajo 

tudi omrežje kolesarskih stez, saj država spodbuja vožnjo s kolesi po mestih. Imajo tudi 2.865 

Kopenhagen, Kalundorg, Esbjerg, Alborg, Arhus in Frederica. Po državi je posejanih 13 

v

spadajo Billund, Esbjerg, Alborg, Roskilde in Odense (Izvozno okno 2013).

Danska je ena najbogatejših evropskih držav. BDP na prebivalca je v letu 2012 znašal

43.389,00 EUR. Kljub visoko razvitemu gospodarstvu pa je tudi na Danskem opaziti 

posledice svetovne gospodarske krize. Danska je tako v letu 2012 zabeležila 0,5 % upad BDP, 
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za leto 2013 pa je napovedana 0,4 % rast. Rast BDP naj bi se v prihodnjih letih postopno 

zviševala in naj bi v letu 2015 dosegla 1,3 % (Izvozno okno 2013).

Slika 3: Primerjava gibanja BDP na prebivalca

Vir: Izvozno okno 2013.

Zasebna potrošnja je v letu 2012 zrasla za 0,6 %, javna potrošnja za 0,2 %, rast investicij je 

bila tudi pozitivna in je znašala 2,2 %. V letu 2013 bo zasebna potrošnja po napovedih 

analitikov dosegla 0,4 % rast, javna pa 0,1 %

0,8 % (Izvozno okno 2013).

Po prejeti skromni fiskalni spodbudi v letu 2012 si bo vlada zdaj prizadevala za zmanjšanje 

kar bo treba zmanjšati porabo zelene davke. Druge 

prednostne naloge javnih storitev, 

ustvarjanje za raziskovalne in razvojne dejavnosti ter spodbujanje 

pri upokojevanju nameravajo dvigniti s 60 na 65 let (Izvozno okno 2013).

Stopnja inflacije je v letu 2012 znašala 2,4 %. V letu 2013 je napovedana inflacija v višini 

1,2 %, v letu 2014 2,3 % in v letu 2015 2,2 %. Stopnja nezaposlenosti je v letu 2012 znašala 

6 %, v letu 2013 naj bi dosegla 7,6 %. Tudi v letih 2014–2015 na bi se gibala na podobni 

ravni, 7,8 %

(Izvozno okno 2013).

Industrijski sektor ustvari 19,1 % BDP in zaposluje 20,3 % aktivnega prebivalstva. Glavne 

industrijske panoge so še živilska, strojna, tekstilna in lesna industrija, gradbeništvo, 

ladjedelništvo ter proizvodnja medicinske in elektronske opreme. Velik padec industrijske 

proizvodnje je Danska beležila leta 2009, ko je industrija upadla za 14,8 %. V letu 2010 je 

bila rast zopet pozitivna in je dosegla 1,6 %, v letu 2011 pa 1,9 %. Za leto 2012 analitiki so 
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napovedali manjši padec industrijske proizvodnje v višini 0,9 %, za leto 2013 pa spet manjšo 

rast v višini 1,5 % (Izvozno okno 2013).

Danska ima zelo odprto gospodarstvo, kjer izvoz in uvoz predstavljata 53 % in 48 % BDP. 

EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica z okoli dvotretjinskim deležem izvoza in 

izvozila pa za 81,5 mrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 6,3 mrd EUR. 

rd EUR, kar predstavlja 5,6 % BDP. 

% od celotnega izvoza), na Švedsko, v Veliko Britanijo, 

%), Švedske, Nizozemske, Kitajske in

Norveške (Izvozno okno 2013).

Slika 4: Danska – gibanje izvoza in uvoza blaga 2010–2015

Vir: Izvozno okno 2013.

Preglednica 3: Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Mesto Delež (v %)

Izvoz blaga v Slovenijo 66 0,1

Uvoz blaga iz Slovenije 39 0,3

Vir: Izvozno okno 2013.
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Slika 5: Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2006–2012

Vir: Izvozno okno 2013.

Preglednica 4: Slovenski izvoz na Dansko v letu 2011 po skupinah proizvodov 
(v 1.000 EUR)

Delež EUR Skupina proizvodov

31 % 61.153 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

15 % 30.492 fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni 
medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

14 % 27.943 in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

11 % 21.669 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor

7 % 14.039 Farmacevtski proizvodi

3 % 5.215 Razni proizvodi kemijske industrije

Vir: Izvozno okno 2013.

Trenutno na Dansko izvažamo zelo malo izdelkov za gradbeništvo, tako da niti niso prikazani 

verjamem, da bi se to spremenilo.
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Preglednica 5: Slovenski uvoz iz Danske v letu 2011 po skupinah proizvodov 
(v 1.000 EUR)

Delež EUR Skupina proizvodov

26 % 18.306 Farmacevtski proizvodi

18 % 12.511 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

9 % 6.469
medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

7 % 4.838
reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

4 % 2.968

2 % 1.676 Razni proizvodi kemijske industrije

Vir: Izvozno okno 2013.

5.2 Posebnosti danske arhitekture in izbira primernih gradbenih panelov

vseeno skušali povzeti 

severnjaškega stila.

padejo v depresijo kot v južnih in toplejših krajih. Številni otoki, morski kanjoni, gorska 

jezera kandinavskega polotoka silijo k samoti in izoliranosti in 

takšna je tudi njihova arhitektura, posebna.

jkanje dnevne svetlobe, so svoje 

južnih in zahodnih straneh stavb, skozi katera

posije.

Skandinavski stil bo gotovo pr

na strop in tudi na stene, torej povsod. Da bi bili še bolj povezani z okoljem in naravo, ki jih 

Ker je pri tako imenovan

oziroma minimalizmu, to pravilo upoštevajo povsod. Ker Skandinavci živijo odprto in 

Lahkotna, svetla, moderna. Vse to je skandinavska hiša, ki svetlobo in njen optimizem, ko je 

V tako imenovanem skandinavskem domu je vedno v veliki meri prisotna bela barva, ki daje 

vtis svetlega in prijetnega bivanja. Na
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kombiniranje. Najdemo predvsem kombinacije s svetlimi in lahkotnimi barvami, medtem ko 

Skandinavski dom, v katerem prevladuje bela barva z obvez

stavbnega pohištva, je kljub svoji lahkotnosti in svežini še vedno topel. To dosegajo z 

vk

re. Sonaravna (trajnostna) 

arhitektura se nanaša na uravnotežen težnjo po ohranjanju 

naravnega in kulturnega prostora. Teži k skrbi za okolje, hkrati pa je usmerjena k družbenemu 

in gospodarskemu napredku. Sonaravna arhitektura pomeni iskanje idej, novih standardov za 

bivanje, ki so usmerjeni k družbeno odgovornemu odnosu do kulture in tradicije lokalnega 

okolja ter ohranjanju naravnih virov. Od vsakega posameznika zahteva moralno odgovornost 

pri poseganju v okolje in prostor ter s tem dviguje zavest celotne družbe o kulturi bivanja. 

naprednih materialov in tehnologij.

Skandinavska šola trajnostne arhitekture je priznan model, ne le zaradi estetike, ampak tudi 

zaradi visoke stopnje razvoja ekološke gradnje. Na severu morajo biti stavbe zelo previdno 

grajene, da bi prenesle podnebne razmere. Hiše, ki s

energijo, ki je ne ustvarijo same. Gradnja manjših hiš zato prinese velike ekološke in 

gospodarske koristi, saj gradbena industrija trenutno porabi tretjino celotne energije na svetu. 

To vprašanje je prednostna na

precej oddaljenih od številnih poletnih rezidenc. 

Na podlagi ugotovitev treba upoštevati 

manj onesnažujejo okolje, dobre izolacijske 

gradnje na Danskem.

barve,

5.3 Primerjalna analiza ponudnikov gradbenih panelov

plikacijah, vendar je kot prva 

pomembnejša uporaba znana v avionu Mosquito iz druge svetovne vojne. Razmah pa je 

zgradbe, hladilnice, v avtomobilski in ladjedelniški industriji. Vrhunec je ta razvoj dosegel v 
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konstrukcije (Lapajne 2008).

relativno tankih plasti z visoko trdnostjo, med katerima je relativno debelejše in lahko jedro, 

ki predstavlja ustrezno togost v normalni smeri med obema zunanjima plastema panela. 

jekla ali aluminija, poznane pa so tudi plasti lesa, armirane plastike in tudi armiranega betona. 

Za jedro pa se najpogosteje uporabljajo penjeni materiali (poliuretan, polistiren, fenolne pene) 

in mineralna volna, pozneje pa so tudi plasti plute, les balse, satovje iz papirnih ali kovinskih 

2008).

Uspešnost panela kot sovprežja navedenih materialov se odraža v naslednjih prednostih 

(Lapajne 2008):

visoke dopustne obremenitve pri majhni lastni teži,

popolna vodna in parna zapora,

hitra montažnost brez dodatnih dvigal, ki ni odvisna od vremenskih pogojev,

enostavna zamenjava v primeru poškodbe,

dolga življenjska doba pri nizkih stroških vzdrževanja,

-izolacijske lastnosti v primeru jedra iz mineralne volne,

dobro obnašanje pri požaru v primeru jedra iz mineralne volne.

slabše obnašanje v požaru, kadar je jedro iz penjenih materialov,

nizka toplotna kapaciteta.

Pri pravilnem konstruiranju in pravilni iz se te slabosti v 

pretežni meri lahko presežejo. Zato so v sodobnem gradb

, in sicer (Lapajne 2008): 

zahteve po varnosti, 

zahteve po uporabnosti, 

zahteve po trajnosti, 
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estetske zahteve.

Temu sledijo še ostale zahteve, ki jih je treba

panelov.

Varnostne zahteve zadevajo varnost pri delu in varnost samega konstrukcijskega elementa 

(Lapajne 2008):

varnost pri obremenjevanju med proizvajanjem, transportom, montažo in uporabo,

prevzemanje

eno površino,

ustrezne požarne odpornosti.

, in sicer (Lapajne 2008):

odpornost na vdor vode, snega, zraka in prahu preko obeh površin in tudi preko spoja,

zahtevano toplotno izolativnost,

ustrezno toplotno kapaciteto,

o

(Lapajne 2008):

dolgo trajno odpornost na vodo,

odpornost na korozijo v agresivnem okolju,

odpornost na razslojevanje jedra,

Estetske zahteve zajemajo predvsem vizualno kakovost in zadevajo (Lapajne 2008):

,

odstopanja barve (nianse …).

Med ostale zahteve pa štejemo predvsem zahteve, ki zadevajo vgradnjo (Lapajne 2008):

moduli vgradnje morajo biti primerni,

pritrjevanje na podkonstrukcijo mora biti vizualno sprejemljivo,

sistem transporta naj bo enostaven,

montaža naj bo z enostavnimi pripravami preprosta in hitra.
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Seveda vsak

zahteve.

5.3.1

Fasadni paneli:

so linearne oblike v obliki »v« linijsko vtisnjenih 

kanalov, »s« linearne oblike kot enako široki linijski pasovi in t. i. mikro linirani profil, ki ima 

povsem gladko

zelo majhna odstopanja od povsem gladke površine (Trimo 2013).

Spoji morajo izpolnjevati zahteve tesnosti in montažnosti. Oblikovani so tako, da ne tvorijo 

zara

Modulne širine panelov, ki so se uveljavile, so med 600 in 1200 mm (Trimo 2013). 

Strešni paneli:

prevzemati tako dolgotrajne obremenitve zaradi lastne teže in snega kot tudi kratkotrajne 

obremenitve, kot je pohodnost, ki je zahtevana zaradi montažnih in vzdrževalnih del na strehi. 

Zato so debeline te kovinske plasti v primerjavi z zu

tudi nekoliko debelejše (Trimo 2013).

imajo vgrajeno tesnilo. Na vzdolžnem preklopu dveh panelov pa se v preklopnem valu 

med podporama pri neenakomernih obremenitvah na panelih. Moduli strešnih panelov so 

m iz penjenega pol -ih let 

z mineralne volne 

pa sredi 80-
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postopkov gre za kontinuiran postopek proizvodnje. V delu formiranja zunanje geometrije 

gre za preoblikovanje s hladnim postopkom, ki mu pravimo profiliranje. 

profil, nato pa še preko stranskih profilirnih valjev, ki oblikujejo profil spoja. Za vsak p

zaradi ustrezne predpriprave za oprijem lepila oz. pene. Pred vstopom v dvojni trak se izvaja 

V primeru proizvodnje s polnilom iz mineralne volne pa 

se pripravijo in uredijo elementi mineralne volne v trak volne, ki se dovaja kot tretji (vmesni) 

trak v kontinuiranem postopku. V takem primeru se izvaja pred dvojnim trakom nanos lepila 

predpripravljene vse tri plasti se kontinuirano vodijo skozi dvojni trak, ki je oblikovan kot 

ekspanzije in utrditve polnila v primeru poliuretanskega jedra oz. proces ekspanzije in utrditve 

lepila med mineralno volno in obema zunanjima plastema. V procesu, ki se odvija v dvojnem 

traku, doseže pena oz. lepilo take trdnosti, da so možne nadaljnje manipulacije s paneli. 

inije 

imajo v svojem procesu zagotovljeno tudi zlaganje v pakete, 

V sam proces sodi še predpriprava komponent pene oz. lepila. Lepilo 

katerih se ustrezno predpripravi na obratovalno temperaturo. Ustrezna temperatura je 

pomembna za ustvarjanje pravega mešalnega razmerja in ustrezne aplikacije pri nanašanju na 

panelov skrbno varuje kot poslovno skrivnost (Lapajne 2008).

5.3.2 Konkurenca na trgu gradbenih panelov

Ponudnikov podobnih panelov, kot jih ponuja podjetje Trimo, je kar nekaj. V nadaljevanju 

urentov.

Kingspan Group

Skupina Kingspan je v gradbeni industriji priznana zaradi svoje zavezanosti inovacijam, 

vejah gradbeništva velja Kingspan za prvo in najboljšo izbiro prav zaradi celovitega pristopa 

k oblikovanju rešitev, saj izpolnjuje specializirane potrebe arhitektov, projektantov, izvajalcev 

del in investitorjev. Kingspan deluje na mednarodni ravni in ima proizvodne in distribucijske 

zmogljivosti po vsej Evropi, na Daljnjem vzhodu in v Združenih državah Amerike.
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izboljšajo kakovost in delovno okolje tako v novih kot v obnovljenih stavbah. Številni izdelki 

podjetja Kingspan se lahko uporabljajo drug z drugim pri istem projektu, kar za stranko 

pomeni hitrejšo gradnjo, izjemne toplotne lastnosti in nesporno ognjevarno gradnjo.

Zaradi nenehnega vlaganja v raziskave in razvoj ter zaradi svoje zavezanosti kakovosti in 

Med izolacijskimi stenskimi in fasadnimi paneli izpostavljamo:

Izolacijski stenski in fasadni paneli KS1000 AWP, stensko-fasadni paneli z nevidnim 

a vodoravno, primerni so za stenske in fasadne 

polnilo: negorljivi FireSafe Isophenic (IPN).

Izolacijski stenski in fasadni paneli KS1000 TF / KS1150 TF imajo vidni spoj in se lahko 

Ta panel se izdeluje tudi v okviru programa za hladilnice in zamrzovalnice. Izolacijsko 

polnilo: negorljivi FireSafe Isophenic (IPN).

Izolacijski stenski in fasadni paneli KS1000 FR / KS1150 FR z vidnim spojem se lahko 

vrstah stavb. Izolacijsko polnilo: kamena volna.

KS1000 FH stenski in fasadni paneli z nevidnim spojem se

pa vodoravno, primerni so za stenske in fasadne obloge na vseh vrstah stavb, razen v tistih, 

kjer je notranja temperatura manjša od 0°. Izolacijsko polnilo: kamena volna

KS1000 RW je standardi trapezni strešni panel, ki se v Evropi prodaja najbolje. KS1000 

se lahko uporabi tudi kot stenski panel. Izolacijsko polnilo: negorljivi FireSafe Isophenic 

(IPN). 

,

absorbciji zvoka po zraku. Paneli so lahko postavljeni horizontalno in vertikalno in so 

primerni za notranjo uporabo.

Paroc

kakovost

v komercialne 

namene, industrijske, poslovne in javne zgradbe.

varnost
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Ponujajo tudi rešitve za objekte s specializiranimi potrebami, kot so dodatna požarna varnost, 

va akustika in lepa arhitektura. 

Ruukki

in elektrarne. Paneli so primerni za gradnjo v prehrambeni industriji in za zahtevne aplikacije.

poliuretan ali polistiren.

Ruukki ponuja široko paleto gradbenih materialov in orodij, potrebnih za 

Plannja

Plannja je ena od vodilnih evropskih blagovn

Asortiment gradbenih proizvodov obsega profilirane stenske obloge in strešne folije, strešnike, 

odvodne sisteme za deževnico

5.4 Primeri gradbenih panelov Trimo, d. d.

uporabljajo kot samostojni gradbeni element, pri gradnji montažnih objektov, tako pri novih 

element, kot predelne stene 

barvo pl

zasnovam.

rimo 2013):

visoka ognjeodpornost, 

negorljivost, 

hitra in enostavna montaža,

do okolja prijazni materiali,
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dobre mehanske lastnosti,

možne demontaže in dograjevanje,

Ko nalepljeni na mineralno volno s

poliuretanskim lepilom. Uporabljajo se tako za toplotno izolirane strehe kakor tudi za 

toplotno izolirane fasade. Plo – je lahko 60, 

80, 100, 120, 150 ali 200 mm.

Podjetje Trimo ponuja dva tipa fasadnih panelov. To sta Trimoterm FTV standard in 

Trimoterm FTV H-

panelov MultiVario. MultiVario fasadni paneli Trimoterm so novost na svetovnih trgih in 

samosvojost, edinstvenost, neomejenost, svoboda … Panel MultiVario predstavlja popolno 

rešitev za izražanje individualno

fasadnih elementov ponujajo vsaki fasadi svojo zgodbo.

Slika 6

Vir: Trimo 2013b.

Linijo ognjevarnih fasadnih panelov MultiVario je možno vgrajevati na fasadah oziroma 

predelnih stenah na vertikalni –

i pri 
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panelov ostrorobi vogal v širini panela ali vzdolžni (do 6 m) ali ostrorobi in zaobljen vogal v 

prepoznavnost posameznih projektov in s tem individualnost. Dekorativni elementi so lahko 

Trimoterm

porabljajo za 

izdelavo toplotno-

se izdelujejo v dolžini 2–14 m.

– skriti spoj

porabljajo za izdelavo toplotno-izoliranih 

fasad, predelnih sten, stropov, za izdelavo razni se izdelujejo v dolžini 

2–14

pritrjevanje nevidno.

Paneli Trimoterm FTV in FTV H se uporabljajo za fasadne obloge, za predelne stene in za 

strope v sp

bljajo pri jeklenih in 

armirano

arhitekti.

v, ki bo 

zaznamovala prihodnost, to so estetski videz, hitra in enostavna montaža, dober izkoristek 

energije, varovanje okolja in velika fleksibilnost pri projektiranju.

kakovostnih materialov ter Trimovih dolgoletnih izkušenj in znanja pri proizvodnji panelov.

Ognjevarni fasadni paneli GLADIO so sestavljeni iz dveh obojestransko pocinkanih in 

, debeline 0,7 mm na zunanji vidni strani, je izdelana po 

posebnem tehnološkem postopku, ki zagotavlja optimalno ravno

ali 0,5 mm. Paneli so na voljo v modulni širini 1000 in 1200 mm. Dolžina panelov je do 14 m. 

V osnovi so ognjevarni fasadni paneli GLADIO namenjeni horizontalni vgradnji, možno pa 

tako v pre

izvedbi
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vizualno prepoznavnost posameznih projektov in s tem individualnost. Dekorativni elementi 

oliuretanskim obrizgom. Na spodnji 

z zunanje strani po DIN 4102.

Slika 7: Linija GLADI panelov

Vir: Trimo 2013b.

-1000. Uporablja se predvsem za strešno kritino pri individualnih 

stanovanjskih objektih.

po standardu 

SIST EN 10326 ali razredu DX 51D po standardu SIST EN 10327. Standardna 

mora glede 

obstojnosti v korozijskih atmosferah ustrezati najmanj razredu C3 standarda SIST EN ISO 

12944-2 in glede obstojnosti na UV razredu UV2 standarda EN 10169-2.

vlakni. 

Vezivo je fenolformaldehidna smola. Dimenzije lamel so d x 102 x 1200 mm. Volumska 

masa kamene volne znaša med 115 in 125 kg/m3.
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lepilo, 280 g/m2, penjeno s CO2.

tako v tehnološkem kot v inovativnem smislu, in prinaša sistemski oziroma paketni pristop k 

ovoju objekta.

, saj gre za samonosen sistem, ki ne potrebuje dodatne 

minimalizem v arhitekturi. Je varen,

varnost zgradbe in znižanje zavarovalniške premije. Je bivalno udoben. Jedro iz mineralne 

prefabricirano rešitev, proizvedeno z najsodobnejšo robotizirano tehnologijo, kar nam 

zagotavlja dolgoletno brezhibnost objekta.

-utor. Qbiss One odlikuje 

edinstven zaobljen vogal elementa, je unikatna rešitev, ki

robotizirana tehnologija ter patentirane rešitve. Vse rešitve fasadnega sistema Qbiss One so 

proizvodnja popolnoma avto

, zato treba rezati ali 

u

Slika 8: Sistem Qbiss One

Vir: Trimo 2013b.
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Prefabriciran fasadni element Qbiss One je sestavljen iz dveh, obojestransko pocinkanih in 

jedro iz negorljive lamelirane mineralne volne. Vse tri plasti sestavljajo kompakten fasadni 

element Qbiss One, debeline 80–240 mm, ki zagotavlja potrebno nosilnost, tesnost in 

sestavljivost.

Kljub temu da si vsa podjetja, ki so prisotna na trgu gradbenih panelov, prizadevajo, da bi bila 

, pa seveda temu ni tako. Vsako izmed obravnavanih podjetij je na 

prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. V nadaljevanju je podana subjektivna analiza prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih proizvajalcev. Izdelana je na podlagi izkušenj, pridobljenih med 

Preglednica 6: Primerjalna analiza proizvajalcev gradbenih panelov

Paroc Planja Ruukki Kingspan Trimo 

Prepoznavnost na trgu Zelo dobro Zelo dobro Dobro 

Estetika in kakovost Dobro Dobro Dobro 

Cena Dobro Dobro 

5.5 Mnenja danskih arhitektov

in mišljenja o raziskovalnem predmetu, to je o gradbenih panelih, ki jih pri svojem 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil prilagojen danskim 

arhitektom. Anketni vprašalnik smo po elektronski pošti poslali 760-im danskim arhitektom. 

Z vprašalnikom smo med seboj primerjali pet proizvajalcev gradbenih panelov in sicer Paroc, 

Ruukki, Planja, Trimo in Kingspan. Preverili smo poznavanje blagovnih znamk, zaupanje 

vanje in njihovo zvestobo uporabljanja. Na podlagi pridobljenih informacij smo analizirali

hipotezo H1.

Pri analiziranju hipoteze H2 smo med seboj primerjali pet proizvajalcev gradbenih panelov, in 

sicer Paroc, Ruukki, Planja, Trimo in Kingspan. Z vprašalnikom smo preverili stopnjo 

o primerjali z zvestobo arhitektov do 

razdelili od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne

podpora. 
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Vprašalnik, ki je na voljo v prilogi, je bil, kot smo že omenili, posredovan preko elektronske 

januarja do 15. marca 

2013 odzvalo skupaj 314 arhitektov, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Odziv je bil tako 41 %,

kar je zadovoljivo.

Ugotovili smo, da ve tudi drugod po svetu, že pozna gradbene 

kot 90 % arhitektov, ki so odgovorili na anketo, je dejalo, da pozna panele. Le 10 % jih nikoli 

ne uporablja pri svojem projektiranju. To kaže, da imajo gradbeni paneli še naprej lepo 

prihodnost v gradbeništvu in se ni bati za obstoj podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstno 

dejavnostjo.

Slika 9: Poznavanje gradnje s paneli

Slika 10: Pogostost uporabe panelov

Predvsem opažamo veliko konkurenco ponudnikov iz Skandinavije, ki je tudi sicer zelo 

poznana po kovinski industriji in jeklu. Gre za zelo kakovostne proizvajalce, ki so tudi na 

Danskem zelo cenjeni.
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Ugotavljamo pa, da je tudi podjetje Trimo dokaj poznano na danskem trgu. Med arhitekti je 

Paroc,

sledi pa mu podjetje Kingspan. Nepoznani pa niso niti ostali proizvajalci.

Slika 11: Uporaba posameznih proizvajalcev

Anketirani arhitekti so ocenjevali primernost gradbenih panelov za posamezne namene 

za gradnjo trgovskih

industrijskih objektov, pogojno primerni so za športne objekte in šole, nekoliko manj primerni 

pa so za stanovanjsko gradnjo.

Slika 12: Primernost panelov

V enem izmed prejšnjih poglavij smo navedli posamezne lastnosti gradbenih panelov, pri 

materialov in hitre gradnje. Prav tako se strinjajo, da gre za okolju dokaj prijazne materiale, 

nekoliko manj pa se strinjajo, da je ugodna cena gradnje in da so objekti, grajeni s temi 

materiali, estetsko dovršeni.
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Slika 13: Pomen osnovnih lastnosti

Prav tako pa pri izbiri panelov igrajo pomembno vlogo tudi nekatere druge lastnosti. Med 

drugim je zelo 

... Pomembna sta še hiter odziv ponudnika in primerna 

Cenjeni sta tudi fleksibilnost ponudnika in pa 

seveda prepoznavna blagovna znamka. 

Slika 14: Pomen dodatnih dejavnikov

Kot smo dejali, smo v analizo zajeli pet že prej naštetih ponudnikov gradbenih panelov. Pri 

, kaj menijo o posameznih lastnostih 

mo ugotovili, kateri proizvajalci so najbolj cenjeni med 

danskimi arhitekti.

Glede hitrosti dobave panelov danski arhitekti menijo, da so najhitrejši pri podjetju Kingspan, 

sledi jim podjetje Paroc. Podjetje Trimo pri tem dejavniku ni v ospredju. Predvsem menimo, 

da je temu razlog v tem, ker podjetje trenutno še nima generalnega distributerja ali pa lastnega 

podjetja na Danskem, ki bi lahko hitreje oskrbovalo danske kupce. V tem vidimo za zdaj eno 

glavnih pomanjkljivosti in odpravi le-te je v osnovi namenjeno tudi to magistrsko delo.
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Na slikah od 15 do 26 so predstavljene ocene posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov.

Slika 15: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – zagotavlja hitro 
dobavo panelov

Vendar pa po drugi strani vidimo, da imajo arhitekti pozitivno mnenje o estetskem izgledu 

fasade,

podjetji Paroc in Trimo. Ostali proizvajalci pa so dobili nekoliko slabše ocene.

Slika 16: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – estetski videz fasade

Prav tako je zelo pohvalno dejstvo, da je bilo podjetje Trimo dobro

podpore. Veseli nas lahko dejstvo, da je Trimov know-how tudi na Danskem izredno cenjen. 

So zelo blizu najboljšim, to sta podjetji Paroc in Kingspan.
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Slika 17: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – pri 
projektiranju

Danski arhitekti menijo, da je najlažje projektirati s paneli proizvajalca Kingspan in Paroc,

sledi jima podjetje Trimo. Ostali so nekoliko v ozadju. Za enostavnost projektiranja je zelo 

treba le še nekoliko dopolniti 

ijo z vsemi potrebnimi iz

Slika 18: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – enostavno 
projektiranje 

Kot smo že poudarili v enem izmed prejšnjih poglavij, igrajo kadri zelo pomembno vlogo v 

podjetju Trimo. To spoznavajo tudi danski arhitekti, saj menijo, da so zaposleni v podjetju 

Trimo ustrezno strokovno usposobljeni

mesto med vsemi analiziranimi proizvajalci. Sicer jim zelo blizu sledijo tudi zaposleni 

podjetja Kingspan in Paroc.



73

Slika 19: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – strokovna 
usposobljenost

Tudi glede kakovosti lahko ugotavljamo, da so anketirani dokaj zadovoljni s kakovostjo 

izdelkov podjetja Trimo

, kar 4.

Slika 20: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – kakovost proizvodov

Podobno so ocenjene tudi storitve podjetja Trimo, saj so zraven podjetja Kingspan najbolje 

ocenjeno podjetje pri tem vprašanju. To je potrditev tega, da so delavci strokovno 
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Slika 21: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – kakovost storitev

Ognjevarnost je zelo pomembna

zaradi uporabljenih materialov bolj kot ne vsi paneli dokaj ognjevarni, saj se kot polnilo 

arhitekti ocenili, da so paneli podjetja Trimo zelo ognjevarni. To pomeni, da je ognjevarnost 

Slika 22: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov –

Cena je v gradbeništvu seveda pomembna, zato so vedno v ospredju tisti proizvajalci, ki 

ponudijo ustrezno kakovost za ustrezno ceno. Arhitekti menijo, da imajo najprimernejšo 

razmerje cena – kakovost pri podjetju Planja, sledi pa mu podjetje Trimo, ki teži k temu, da bi 

kakovost.
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Slika 23: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – ustrezna cena 

Odzivnost podjetja Trima je na zadovoljivi ravni, kakor ugotavljamo tudi iz ankete. Sicer 

danski arhitekti menijo, da so najbolj odzivni pri podjetjih Paroc in Kingspan, podjetje Trimo 

pa jima sledi na tretjem mestu. 

Slika 24: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – odzivnost ponudnika

manjša podjetja, kljub temu pa lahko ugotavljamo, da danski arhitekti menijo, da je med 

vsemi podjetji

tivno 

hitro prilagaja posameznim

velike serije na zalogo.
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Slika 25: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – fleksibilnost oz. 
prilagodljivost ponudnika

Pri gradnji s fasadnimi in strešn

Sicer to ni najpomembnejši dejavnik, pa vendarle.

Slika 26: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – ustrezna ponudba 
dodatnih/dekorativnih elementov

Podobno kot smo ugotavljali, katere znamke proizvajalcev panelov poznajo danski arhitekti, 

lahko ugotavljamo tudi, da je blagovna znamka Paroc sicer najbolj poznana. Na drugem 

mestu je podjetje Kingspan, tesno za njim pa tudi Trimo iz Trebnjega.
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Slika 27: Ocena posameznih proizvajalcev/ponudnikov panelov – prepoznavnost 
blagovne znamke

Vsa ugotovljena dejstva govorijo v prid podjetja Trimo in kažejo na to, da ima podjetje Trimo 

velik potencial pri nadaljnji širitvi prodaje na danskem trgu. Zaradi tega je smiselno razvijati 

prodajne akcije, s katerimi bo postalo podjetje še bolj prepoznavno pri danskih kupcih, pri 

.
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6 TESTIRANJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ

mi od sebe in s tem prodaja tudi upada. Z 

nastalo gospodarsko krizo je povpraševanje po izdelkih upadlo – , so 

dodatno izobražujejo, da bi osvojili takti

zahtev ali želja kupcev. Potreba je po novi tržni strategiji, in to je novo trženjsko obdobje. 

merjati v proizvodnjo izdelkov s kriteriji ustreznosti – potrebe in 

želje kupcev. Kupec postaja strateški cilj podjetij. Za dosego tega cilja je treba zadovoljiti 

– in to je kakovost.

V gospodarsko ra Mnogo je 

napisanih strokovnih mnenj in navodil za zagotavljanje zadovoljstva kupcev, vendar so le 

zagotavljanje zadovoljstva 

mnogim besedam izneverijo. Kupec na trgu izbira med široko ponudbo in proizvajalci mu 

upanje. Prav tako 

zadovoljstvo in pozabila na strategijo obvladovanja celovite kakovosti. Uspešno poslovanje 

treba

celotni tržni koncept, ne samo prodaje

oprijemalo te strategije trženja, bolj se bo pogrezalo v neizbežen propad. Trženje ni samo 

napore vložiti v obvladovanje in zagotavljanje kakovosti.

Kdaj je kupec zadovoljen? Predvsem takrat, ko po nakupu izdelka ugotovi, da je kupil 

uporabno vrednost. Izdelek, ki kupcu po nakupu ne nudi uporabnosti, kot jo je podjetje ali 

trgovina reklamirala pri prodaji ali v medijih, izgubi zaupanje. Še vedno pa se graje in 

Pri nakupu izdelka ljudje s povpraševanjem zahtevajo od podjetja ponudbo. Po prejemu 

ponudb pregledajo, katero

odzivnostjo in komunikativnostjo 

informacij, poprodajnimi aktivnostmi in med drugimi tržnimi aktivnostmi. Celotna vrednost 

ni samo cena izdelka, ampak celotna aktivnost podjetja, da zadovolji kupca. Podjetje, ki se 

a. Zniževanje cen mora biti 

zadnja faza strategije, vendar le do cene, ki zagotavlja pokrivanje stroškov poslovanja. 
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eže v deveto vas!«). Kljub 

temu da se tehnološki proces razvija zelo hitro, se ljudje v osnovnih psiholoških in naravnih 

toda naš razum nas pripelje nazaj na realna tla. Ne glede na ekonomske, družbene ali socialne 

izboljšave imajo kupci svoje nakupovalne meje. Dobro podjetje je tisto, ki s svojim izdelkom 

podarsko razvitem svetu 

zahteva kakovost zaradi svojega družbenega položaja, kakovost zaradi svojega osebnega 

medorganizacijske prodaje gradbenih fasadnih in strešnih panelov podjetja Trimo.

Podjetje Trim

lj

zadovoljila potencialne kupce. To bo v prihodnje možno tudi na podlagi izvedene ankete in v 

predhodnem poglavju prikazanih rezultatov.

Za obvladovanje zadovoljstva kupcev mora imeti podjetje sisteme merjenja. Zadovoljstvo 

i cilj podjetij, ki pa je povezan z dejavniki same organizacije. 

akovanja. V 

medorganizacijskem – industrijskem trženju pa pomeni to za podjetje Trimo, da mora 

obvladovati celovito kakovost. Šele to vodi do zadovoljstva in zvestobe kupcev.

u na trgu imelo privilegiran položaj. Razlogi, zakaj meriti 

Podjetje si tudi ne more ustvariti slike o prednostnih dejavnikih zagotavljanja zadovoljstva 

te podatke pridobiti od svojih kupcev z izbrano metodo ocenjevanja ter merjenje zadovoljstva 

Hipoteze, ki jih bomo preverjali v nadaljevanju, izhajajo iz tega, kako kupci poznajo podjetje 

Trimo in njegove izdelke, kako so zadovoljni s produkti ter kakšno mesto mu prisojajo na vse 

bolj zahtevnem trgu gradbenih materialov.

6.1 Potrjevanje zastavljenih hipotez

Hipoteze, ki jih bomo preverjali, so povezane s poznavanjem proizvodov podjetja Trimo med 

danskimi arhitekti. Prav tako bomo preverjali, kako na uporabo posameznih izdelkov vpliva 

poznavanje posamezne blagovne znamke.
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Zaradi tega smo v uvodu postavili dve hipotezi:

im bolj je blagovna znamka v primeru gradbenih podjetij mednarodno uveljavljena 

pravilno pozicioniranje blagovne znamke na tujem trgu.

H2: N nosti za pridobitev 

porabnikov v zadnjih štirih desetletjih poudarjajo tako njen pomen kot tudi pomen afektivnih 

in normativnih mehanizmov. Pri tem avtorji izpostavljajo, da imajo slednji, tj., afektvni in 

- ekonomskem okolju, 

kot so na primer poostrena konkurenca na trgu, gospodarska kriza ali druge družbene oz. 

Armstrong 2009).

kriterijev,

Nekateri raziskovalci izpostavljajo porabnika, ki stremi k pridobivanju optimalne »vrednosti 

za ceno« pri izbiri izdelka, drugi zagovarjajo teorijo obdelovanja informacij, pri 

ravnotežje in dejavniki v okolju. Tretja skupina 

raziskovalcev v nasprotju z omenjenima perspektivama izpostavlja porabnika zlasti kot 

z

anja porabnikov (Hansen 2007).

Vseka

potrebujemo in kupujemo ali pa izdelke, ki se redkeje kupujejo. 

To bom v nadaljevanju tudi poskušal dokazati s primerom strešnih in fasadnih panelov za 

gradbeništvo.

odvisnost med poznavanjem blagovne znamke in uporabo le-tega v projektih. To pomeni, da 

znamko,

ali ovrgli hipotezo H1.
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primerjali pet proizvajalcev gradbenih panelov. Z vprašalnikom smo preverili stopnjo 

posamezno blagovno znamko. Tudi v tem primeru smo medsebojno odvisnost primerjali s 

Korelacija ali korelacijski koeficient je 

podlagi kovariance in standardnih odklonov serij obeh spremenljivk. Pearsonov koeficient 

korelacije

definiran kot vsota vseh produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s 

stopnjami prostosti oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh standardnih 

odklonov.

Vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije se lahko nahaja med vrednostima –1 in 1. Tako 

vrednost –

obratno vrednost 1 pomeni popolno pozitivno povezanost 

popolno odvisnost –

spremenljivke na drugo.

Vrednost koeficienta:

0,00 – ni povezanosti,

0,01–0,19 – neznatna povezanost,

0,20–0,39 – nizka/šibka povezanost,

0,40–0,69 – srednja/zmerna povezanost,

0,70–0,89 – vezanost,

0,90–0,99 –

1,00 – popolna (funkcijska) povezanost.

Vrednosti korelacijskih koeficientov v našem primeru znašajo:
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Preglednica 7: Vrednosti korelacijskih koeficientov

število 
uporabnikov

poznavanja blagovne 
znamke podpore

Trimo 91 3,6 4,1

Kingspan 96 3,9 4,2

Ruukki 81 3,5 3,4

Planja 68 3,2 3,4

Paroc 138 4,1 4,3

koeficient korelacije H1 0,919 –

koeficient korelacije H2 0,792 – visoka povezanost

poznavanja blagovne znamke in dejavnikom prodaje/uporabe posameznega proizvoda. To 

velja tudi za gradbene panele. V drugem primeru, ko smo ugotavljali korelacijsko odvisnost 

, pa ugotavljamo, 

da obstaja visoka sicer 

ne vpliva v tolikšni meri na prodajo kot poznavanje blagovne znamke, je pa tudi zelo 

pomemben dejavnik.

analiza s programom SPSS:

Hipoteza 1 –

zahteva pravilno pozicioniranje blagovne znamke na tujem trgu.

Preglednica 8: Vrednost multiplo korelacijskega koeficienta

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

R Square 
Change

F
Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 0,639a 0,409 0,329 0,803 0,409 5,130 12 89 0,000

a. Predictors: (Constant), 7. Poznavanje proizvajalcev panelov, 13. Prepoznavna blagovna znamka

Multipli korelacijski koeficient je enak R 0,639, kar pomeni, da je 63,9 %

za blagovno znamko« pojasnjeno z linearnim vplivom obeh pojasnjevalnih spremenljivk. Na 

podlagi ocene multiplega korelacijskega koeficienta ugotavljamo, da je odvisnost med 
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Preglednica 9: Ocena variance

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 39,669 12 3,306 5,130 0,000b

Residual 57,350 89 0,644

Total 97,020 101

b. Predictors: (Constant), 7. Poznavanje proizvajalcev panelov, 13. Prepoznavna blagovna znamka

Ocena pojasnjene variance, s katero merimo velikost odklonov z regresijsko funkcijo 

variance, s katero merimo velikost odklonov z regresijsko funkcijo ocenjenih vrednosti, znaša 

0,644.

Preglednica 10: Vrednost koeficientov

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,025 0,549 3,688 0,000

7. Poznavanje proizvajalcev panelov -0,095 0,125 -0,091 -0,758 0,451

13. Prepoznavna blagovna znamka 0,110 0,120 0,106 0,917 0,362

Torej je potrebno skrbno pozicioniranje blagovne znamke, da bo ta dosegla svoj namen.

Hipoteza 2 –

paneli enostavno projektirati.

Preglednica 11: Vrednost multiplega koeficienta

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

R Square 
Change

F
Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 0,535a 0,286 0,198 0,824 0,286 3,273 11 90 0,001

a. Predictors: (Constant), 9. 

Multipli koeficient je enak 0,535, kar pomeni, da je 53,5 %

znamko« pojasnjeno z linearnim vplivom obeh pojasnjevalnih spremenljivk. Na podlagi 

ocene multiplega korelaci
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Preglednica 12: Ocena variance

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 24,474 11 2,225 3,273 0,001b

Residual 61,173 90 0,680

Total 85,647 101

Enostavno projektiranje

Ocena pojasnjene variance, s katero merimo velikost odklonov z regresijsko funkcijo 

znamko z regresijsko 

funkcijo ocenjenih vrednosti, znaša 0,680.

Preglednica 13: Vrednost koeficientov

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1

(Constant) 1,870 0,414 4,515 0,000

0,231 0,083 0,274 2,791 0,006

10. Enostavno projektiranje 0,090 0,084 0,107 1,067 0,289

podpore in enostavnega projektiranja s 

-koeficient kaže 

na pozitivno povezanost med spremenljivkami.

dokazali s 

jo

blagovna znamka, njena prepoznavnost in imidž. Prav tako pa smo dokazali, da moramo v 

mora biti 

znamko gradbenih panelov, sicer ni na prvem mestu, je pa tudi izredno pomembna. Ob 

blagovni znamki in kakovosti ter estetiki je to tudi zelo pomemben dejavnik.

Hipotezi se potrjujeta.
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6.2 Oblikovanje trženjskega koncepta

Na osnovi spoznanj, pridobljenih iz ankete,

ustrezneje tržiti gradbene panele na danskem trgu. Podjetje Trimo se na trgih vedno znova 

ja, ki so prilagojeni 

posameznim zahtevam tega trga. Tudi v primeru Danske je podobno. Na voljo 

imamo sicer primerne izdelke, ki pa jih je treba ustrezno repozicionirati in predstaviti danskim 

zapisano je smiselno, da se v podjetju lotijo razvoja panelov, ki bodo hkrati dobro služili kot 

strešni in tudi kot fasadni paneli.

– en izdelek 

lahko zamenja d

tega bo uspešnost na danskem trgu gradbenih panelov 

odvisna od:

zadostnega števila dobrih in uresni

panelov (ustrezne barve, ustrezni vzorci in oblike),

razpoložljivih denarnih sredstev za razvoj in razvojnih strokovnjakov,

stroškov razvojnih elementov,

potencialnega povpraševanja po izdelkih in dodanih storitvah.

Razlogi za razvoj primernih izdelkov za danski trg, ki jih bomo nato lahko tudi ustrezno 

pozicionirali, so:

konkurenca zahteva razvoj,

tehnološki napredek,

zastarelost trenutne ponudbe,

spremembe navad investitorjev,

ši življenjski cikli izdelkov.

razvoju:

veliko tveganje, saj trg morebiti ne bo sprejel izdelkov,

ustreznost idej, saj ideja morebiti ne bo skladna z zahtevami danskih arhitektov,

potrebne naložbe v tehnologijo dela in izobraževanje delovne sile,

stroški razvoja elementov in dodatnih storitev,
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obseg potencialnega povpraševanja bo morebiti zaradi vseh naštetih pomislekov 

premajhen za racionalno poslovanje.

oz. vprašanja, ki se v procesu razvoja pojavljajo, prikazuje tudi 

naslednja slika. Ugotoviti moramo, ali se ideja sklada s cilji podjetja. Podjetje si mora pred 

delave in trženja z odgovorom »da« odgovoriti na vsa vprašanja. Pri vsakem 

izmed vprašanj sta sicer

ali prekiniti razvoj ali poskusiti s katero izmed možnih alternativ. V primeru, da bi že na 

, da ideja ni primerna ali tržno zanimiva, pa je najbolje prekiniti z razvojem te 

ideje in poiskati novo. Na sliki je to prikazano tako, da predstavlja odgovor »da« debelejša 

Slika 28

Vir: prirejeno po Bunc 2006.

V razvoj bo treba tudi že sedaj uporabljeni v 

nekaterih izdelkih podjetja Trimo, predvsem mislimo na ustrezno debelino in fizikalne 

lastnosti polnil (kamena in mineralna volna ustreznih debelin, da s tem dosežemo ustrezne 

toplotne lastnosti), zato pri pridobivanju le-teh ne bi smelo biti dodatnih zapletov. Prejšnja 

Ideja za nov 
izdelek, za 
prodor na 
novi trg

Ali v 
podjetju 
obstajajo 

možnosti za 
izvedbo ideje

Ali je ideja 
skladna s cilji 

podjetja

Razvoj se 
prekine

Zadovoljuje
potrebe

Tržno 

zanimiva

Zagotovljen
a prodaja

Ali se jo 
lahko pridobi

Ali ga lahko 
dobi

Je možno 
sredstva 
pridobiti

Uporabi 

zmogljivosti

Podjetje ima 
dovolj sredstev

Podjetje ima 
potreben kader

Podjetje ima 
potrebno 

tehnologijo

Razvoj se 
nadaljuje in 

trženje
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slika daje sicer 

pomembnejša tržna funkcija. Za namen trženja bo pomembno opredeliti tržni koncept. Pri tem 

je v ospredju:

drugih lastnosti izdelka;

žnega imena in drugih tržnih oznak,

Opredelitev koncepta izdelka vsebuje opis in prikaz zamisli o izdelku in predstavitev njegovih 

koristi potencialnih kupcev oz. investi Izdelek je

treba testirati. Glavni cilj testiranja koncepta bo, da podjetje ugotovi, katere zamisli so 

morebiti slabe in jih zato opusti. Pozicioniranje bo neuspešno e bo zamisel predstavljena 

tako, da si potencialni investitorji ne bodo mogli predstavljati prednosti uporabe panelov.

Na danskem trgu gradbenih panelov že obstajajo uveljavljeni konkurenti, kar smo ugotovili 

med samo raziskavo. S svojim uspešnim poslovanjem so se dobro pozicionirali na danskem 

trgu. Na podlagi teh dejstev ugotavljamo, da bo treba vložiti dodaten napor v smislu 

gradbenih projektih, zato jih bo treba Poleg 

tega bodo naš tržni segment velika trgovska gradbena podjetja, ki samostojno tržijo te 

ciljne skupine se bomo pozicionirali na podlagi kakovosti in cene izdelka.

– z

izdelkom, s ceno, komuniciranjem in z distribucijo. Na podlagi te vloge si bo podjetje izbralo 

o – tržnih niš, in sicer zato, ker bomo imeli 

specializiran izdelek, prilagojen povpraševanju na danskem trgu.

Glede izdelka je bilo precej napisanega že v predhodnih poglavjih. Predvsem moramo 

izpostaviti ustrezno kakovost materialov, ki so enostavni za vgradnjo, so odporni na ogenj,

estetsko dovršeni in imajo dolgo življenjsko dobo.

Na ceno bodo vplivali tekmeci, in sicer tako, da bo cena izdelkov vedno nižja oz. enaka 

konkurentom istega kakovostnega razreda, ker je takšen cilj proizvodnega podjetja in 

njegovega zastopnika. S tem se bo osvojil trg in postavile se bodo ovire za nove potencialne 

tekmece. Cena bo zajemala stroške proizvodnje, distribucije, promoc

bo ustrezal proizvajalcu in zastopniku. Cena, na katero gledajo kupci v gradbeništvu, ni samo 

cena izdelka, ampak tudi cena montaže izdelka, ki se zvišuje glede na kompleksnost samega 

izdelka. Predložen izdelek bo preprost za mon

izdelki tekmecev. To bo glavna prednost, ki se bo izpostavljala pri predstavitvi in trženju 

izdelka.
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Podjetje Trimo ima svoje poslovne enote na tujih trgih ali pa prodajne zastopnike. Takšno 

poslovno orientac

mednarodni menjavi, tako da v posameznih deželah ustanavlja poslovne enote. Na Danskem 

bomo 

lastnega podjetja.

j so to veliki kupci, ki pa so 

najbolj primerno komunikacijsko orodje osebni stik preko strokovno usposobljenih prodajno-

Ko bodo zastopniki podjetja in tržniki podjetja izvedeli za nov projekt, se bodo tržniki oglasili 

om, 

6.3 Prednosti in slabosti predstavljenega modela

Z analizo tržnih priložnosti in raziskavo danskega trga smo prišli do predloga kako nastopati 

na zahtevnem danskem trgu. Izdelki, ki jih bomo ponujali na tem trgu, bodo sicer univerzalni, 

a še bolj prilagojeni , kar pomeni, da 

bodo primerni za trženje tudi na drugih trgih, predvsem v drugih skandinavskih državah, 

uporabljajo v industrijski gradnji, pri gradnji trgovskih objektov, manj pa v stanovanjski 

gradnji, bodo izdelki uporabni tudi na drugih evropskih in svetovnih trgih.

Bistvena prednost predstavljenega modela razvoja izdelka in pozicioniranja le-tega na trgu 

podjetje ob ustrezni kakovosti in ceni in ob primerni predstavitvi celotne 

blagovne znamke ne bi našlo dovolj kupcev.

danski trg dovolj razvit in ga trenutno tudi ni prizadela gospodarsko-

meri, tako da tveganje ni veliko.

Predvsem opažamo samo prednosti preboja na zahtevni danski trg. Podjetje si bo s tem 

preboj na ostale skandinavske trge, kjer je zaenkrat podjetje Trimo še nekoliko manj poznano.
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7 SKLEP

Magistrsko delo predstavlja študijo pomena primernega pozicioniranja in prepoznavne 

edstavljeno kaj 

nadaljevanju preneseno na primer blagovne znamke gradbenih panelov podjetja Trimo. 

Podjetje se trenutno želi prepoznavno pozicionirati tudi na danskem trgu tovrstnih izdelkov, 

zato je bilo potrebno ta trg ustrezno raziskati in analizirati. Na koncu so v magistrskem delu 

predstavljeni novi trženjski koncepti za tovrstni izdelek.

U

dnosti pred konkurenti. Zato si prizadevajo ustvariti zadovoljne kupce ter se 

elno kupce razdeliti v skupine – segmente in 

svoje izdelke prilagoditi posamezni skupini.

prodaje, rast prodaje, tržni delež, rentabilnost, možne inovacije … Te cilje mora vodstvo

konsistentnost.

Ko so marketinške analize opravljene, se lotimo marketinških ciljev. To so cilji, ki dajejo

se bodo izvajali v prihodnosti.

opredelimo kot 

merljivih kazalcih. Biti 

podjetja. Kot velja za vse 

cilje, morajo biti tudi mar

merljivi. Predstavljati morajo izziv, vendar biti hkrati dosegljivi.

Da bi podjetje popolnilo razliko

oslov. Podjetje si lahko ustvari relevantne možnosti za intenzivno

za ta trg), možnosti za integracijsko rast v okviru svojega trženjskega sistema ter možnosti

diverzifikacije rasti zunaj tržnega sistema.

posameznika posebej izdelati trženjskega spleta, saj bi p Obstaja možnost, 

lagoditi potrebam potrošnikov. Zaradi lažje analize kupcev in 
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oblikovanja marketinških strategij razdelimo kupce v homogene 

tržne segmente. Kupci znotraj posameznega segmenta so si podobni, kriterije za segmentacijo 

pa izberemo S segmentacijo trga odkrijemo

možne tržne segmente, ki so na voljo podjetju. Zdaj se je treba

podjetje usmerilo svoje trženjske napore oziroma katere od njih bo izbralo za svoje ciljne trge.

položaj znotraj posameznega segmenta kot v primeru nediferenciranega trženja. Poudariti 

moramo

tudi

Potem ne segmente bo pokrivalo, mora razmisliti še o tem, 

kakšno 

zaznava nek izdelek popolnoma enako kot drug izdelek, potem ni razloga, da bi ga kupil.

predstavlja 

nja 

ne želi 

izdelkom 

iranja se

da podjetje ugotovi sedanje položaje vseh izdelkov in njihovih znamk, ki so trenutno na voljo 

v ponudbi. Ugotoviti mora, kje je njihovo mesto glede na lastnosti, na katere se opirajo 

potrošniki, ko izbirajo med izdelki in znamkami izd kakšne so želje 

predstavljajo 

priložnost, 

i, kar izpolni potrošnikove želje bolje kot konkurenti. 

oblikuje ustrezni trženjski 

o zastavljeni cilj. Pri slednjem dosega pomembno vlogo tržno 

komuniciranje.

smo na prakt poskušali pozicionirati in izbrati pravilne 

strategije na danskem trgu. Ugotovili smo, da na trgu obstaja povpraševanje po teh izdelkih. 

Ugotovili smo mesto, ki ga ima podjetje Trimo sedaj ter na podlagi tega predlagali ukrepe, s

katerimi bi izboljšali tržni položaj.

družbi vse bolj pomembno. Na eni strani je zelo veliko podobnih ali celo enakih izdelkov, ki 

se razlikujejo samo po znamki. Na drugi

pozicioniranje postalo temelj uspešnega nastopanja na trgu. Pozicioniranje bo zagotovilu 

podjetju Trimo jasno pozicijo na staven pogled 
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dogajanja na trgu ter nadzor nad položajem lastne blagovne znamke na njem. Uspešno 

podjetje pozna, razume in zadovoljuje potrebe in želje kupcev bolje kot konkurenti. 

korist.

arhitektov na Danskem. Kljub temu da gre za dokaj visok odstotek, bi moralo podjetje svojo 

Glede na raziskavo ugotavljamo, da je kupcem najpomembnejša kakovost, ustrezna cena, 

pozicioniranju na podlagi tega dejavnika. Dejansko gre za zelo kakovostne proizvode in je 

zato pozicioniranje na osnovi kakovosti zelo primerno. 

sim

a

osnovno idejo in imeti trajnejšo vrednost, saj le tako lahko postane zvezda stalnica v 

poslovnem svetu.

V magistrskem delu sem dosegel vse postavljene cilje, katere sem predstavil v uvodu. Vendar 

Izvesti bo treba 

analizo pravnih možnosti nastopanja na tem trgu. Prav tako bo treba

pogoje poslovanja v tej državi. To pa je lahko predmet neke druge diplomske ali magistrske 

naloge.

Magistrska naloga kljub temu da o blagovnih znamkah in pozicioniranju najdemo precej 

literature, ponuja celovit pregled pomena blagovn

o torej nekoliko bolj 

podrobno obdelali je opazno, da v slovenski literaturi ni dosti 

znanstvenega ali strokovnega gradiva.
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik

Priloga 2 Rezultati ankete





Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK

1. Are You familiar with the building façade panels and roof mounting panels?

I don’t know I know

2. How often do You use panels in construction projects?

I use I already used

Rarely used Always used

3. Select which manufacturers of construction panels You are most familiar with?

Trimo Kingspan Ruukki

Planja Paroc

4. Which segment of construction the facade and roof panels are suitable for? Each 
segment rate from 1 to 5, where 1 means strongly disagree, and 5 means totally agree.

Industrial Facilities 1 2 3 4 5

Commercial buildings 1 2 3 4 5

Business Facilities 1 2 3 4 5

School Facilities 1 2 3 4 5

Sports Facilities 1 2 3 4 5

Warehouses 1 2 3 4 5

Housing 1 2 3 4 5

5. Rate the importance of the following characteristics of façade and roof panels? Each 
segment rate from 1 to 5, where 1 means from strongly disagree, and 5 means totally 
agree.

Rapid construction 1 2 3 4 5

Esthetics 1 2 3 4 5

Fire resistance 1 2 3 4 5

Price 1 2 3 4 5

Environmentally-friendly materials 1 2 3 4 5

The quality of materials 1 2 3 4 5



Priloga 1

6. Evaluate how important are the following features of panels? Each segment rate from 
1 to 5, where 1 means strongly disagree, and 5 means totally agree.

Technical support 1 2 3 4 5

Quick response of provider 1 2 3 4 5

Flexibility of provider 1 2 3 4 5

A wide range of panels 1 2 3 4 5

A wide range of decorative materials 1 2 3 4 5

Recognized brand 1 2 3 4 5

Details to help in designing 1 2 3 4 5

7. For the following brands of panels rate the individual characteristics on the scale 
from 1 to 5, where 1 means strongly disagree, and 5 means totally agree. 

That company provides fast delivery of panels

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

Facade panels of that provider looks aesthetic

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

That company provides technical support in the design

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

It is easy to design with the panels and with the details of that providers

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5



Priloga 1

Employees in that company are specialists

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

The products of that provider are qualitative

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

Services of that provider are qualitative

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

Panels of that provider are flame resistant

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

That company puts the right price for the product

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

Company responds rapidly

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5
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Company is flexible

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

Company provides enough additional / decorative elements

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5

The company has a recognizable brand

Trimo 1 2 3 4 5

Kingspan 1 2 3 4 5

Ruukki 1 2 3 4 5

Planja 1 2 3 4 5

Paroc 1 2 3 4 5
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REZULTATI ANKETE

1. Ali poznate gradnjo s fasadnimi in strešnimi montažnimi paneli?

Ne poznam 294

Poznam 20

2. Kako pogosto uporabljate gradbene panele pri projektih?

Ne uporabljam 32

Sem že uporabil 103

Redko uporabljam 98

Vedno uporabljam 81

poznate.

Trimo 91

Kingspan 96

Ruukki 81

Planja 68

Paroc 138

4. Za kateri segment gradnje so uporabni fasadni in strešni paneli? Posamezni segment 

ocenite od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa pomeni popolnoma se 

strinjam.

ocena 

Industrijski objekti 4,3

Trgovski objekti 4,5

Poslovni objekti 3,9

Šolski objekti 3,4

Športni objekti 3,6

4,4

Stanovanjski objekti 2,8



Priloga 2

5. Ocenite, kako pomembne so spodaj navedene lastnosti fasadnih in strešnih panelov ? 

Posamezni segment ocenite od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa 

pomeni popolnoma se strinjam.

ocena 

Hitra gradnja 4,1

Estetika 3,2

Ognjeodpornost 4,4

Cena izvedbe 3,2

Okolju prijazni materiali 3,8

Kakovost materialov 4,2

6. Ocenite, kako pomembne so spodaj navedene lastnosti ponudnikov panelov ? Posamezni

segment ocenite od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, ocena 5 pa pomeni 

popolnoma se strinjam.

ocena 

Zagotavljanje 4,3

Hiter odziv ponudnika 4,2

Fleksibilnost ponudnika 3,8

Širok nabor panelov 4,2

Širok nabor dekorativnih materialov 3,6

Prepoznavna blagovna znamka 3,7

3,6



P
ri

lo
g

a
 2

7
. 
Z

a
 s

p
o
d
a
j 

n
a
ve

d
en

a
 b

la
g

o
vn

e 
zn

a
m

ke
 p

a
n
el

o
v 

o
ce

n
it

e 
p

o
sa

m
ez

n
e 

la
st

n
o
st

i 
z 

o
ce

n
a
m

i 
o
d
 1

 d
o
 5

, 
kj

er
 o

ce
n
a
 1

 p
o
m

en
i 

sp
lo

h
 s

e 
n

e 
st

ri
n
ja

m
, 

n
is

o
 n

a
ve

d
en

e,
 p

ri
p

iš
it

e 
in

 j
ih

 o
ce

n
it

e.

T
ri

m
o

K
in

gs
pa

n
R

uu
kk

i
P

la
nj

a
P

ar
oc

S
ku

pa
j

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
 z

ag
ot

av
lj

a 
hi

tr
o 

do
ba

vo
 p

an
el

ov
3,

5
4,

1
3,

6
3,

5
3,

9
3,

7

F
as

ad
a 

iz
 p

an
el

ov
 n

av
ed

en
eg

a 
do

ba
vi

te
lj

a 
zg

le
da

 e
st

et
sk

o
4,

2
3,

6
3,

8
3,

6
4,

3
3,

9

4,
1

4,
2

3,
4

3,
4

4,
3

3,
9

S
 p

an
el

i i
n 

de
ta

jl
i n

av
ed

en
eg

a 
po

dj
et

ja
 je

 e
no

st
av

no
 p

ro
je

kt
ir

at
i

3,
9

4,
1

3,
7

3,
4

4,
0

3,
8

Z
ap

os
le

ni
 v

 n
av

ed
en

em
 p

od
je

tj
u 

so
 s

tr
ok

ov
no

 u
sp

os
ob

lj
en

i
4,

2
4,

1
3,

8
3,

7
4,

0
4,

0

P
ro

iz
vo

di
 n

av
ed

en
eg

a 
pr

oi
zv

aj
al

ca
 s

o 
ka

ko
vo

st
ni

4,
0

4,
2

3,
8

3,
6

4,
1

3,
9

S
to

ri
tv

e 
na

ve
de

ne
ga

 p
ro

iz
va

ja
lc

a 
so

 k
ak

ov
os

tn
e

4,
2

4,
2

3,
4

3,
7

3,
9

3,
9

P
an

el
i n

av
ed

en
eg

a 
pr

oi
zv

aj
al

ca
 s

o 
og

nj
ev

ar
ni

4,
6

4,
6

4,
2

4,
1

4,
1

4,
3

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
 p

os
ta

vl
ja

 p
ri

m
er

no
 c

en
o 

za
 s

vo
je

 p
ro

iz
vo

de
3,

8
3,

6
3,

5
3,

9
3,

7
3,

7

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
 s

e 
hi

tr
o 

od
zi

va
3,

7
3,

9
3,

6
3,

4
3,

8
3,

7

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
 je

 f
le

ks
ib

il
no

4,
1

3,
9

3,
4

3,
3

3,
8

3,
7

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
po

nu
ja

 z
ad

os
tn

o 
m

er
o 

do
da

tn
ih

/d
ek

or
at

iv
ni

h 
el

em
en

to
v

3,
4

3,
7

3,
6

3,
9

3,
8

3,
7

N
av

ed
en

o 
po

dj
et

je
 im

a 
pr

ep
oz

na
vn

o 
bl

ag
ov

no
 z

na
m

ko
3,

6
3,

9
3,

9
3,

2
4,

1
3,

7

S
ku

pa
j

3,
9

4,
0

3,
7

3,
6

4,
0


